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 تسا زار و زمر مینک هبرجت ميناوتيم هک یزیچ نیرتابیز

 نیتشن) تربلآ



 نورد رگتیاده و تورات

 رت عیسو یا هنوگ هب ناهج حطس رد تورات هب هقالع ریخا یاهلاس رد

 هک دباب یم يدنمتردق رازبا تورات رد انعم رگوجتسج .تسا هتفاي شيازفا

 رد رتشیب یهاگآ اب ار دوخ ینورد تیاده یاه همزمز دناوتیم نآ طسوتب

 دوخ ینورد عبانم هب دیناوتیم امش تاقیقحت زا هلحرم نیا رد .دریگ رایتخا

 .دیباب تسد یرتشیب نانیمطا اب

 و یلاعتم یاهورین شرتسک هب هقالعو قشع هک دینکیم ساسحا رکا
 یاه تراک .تسا امش تسد رد راک یامنهار .دنتسه اراد ار دوخ رد هتفهن

 ریذپ ناکما ینورد رگتیادم ورملق ات ار امش زاورپ هک دنتسه یباه لاب تورات

 اهنت .ددنویپیم عوقوب رما نیا هنوکچ هک دیشابن نآ نارگن .دننادرگیم
 اب قباطم زاغآ رد و دیزيمايب مه رد ار اهنآ و هتفرگ تسد رد ار اهتراک

 زیگناتفگش و هزات یاهشنیب اب ات دییامن لمع یدادرارق یاهشور و اهوگلا

 نیوداج رپ هک دنراد ار یشقن نامه راک نیارد اه تراک .دیوش وربور دوخ

 ليف یوبماد هک دوب نآ رد هتصق نیا زار هتبلا .تشاد ینزید ملیف رد وبماد

 تردق زا وا اّما دیآرد زاورپ هب تسناوتیم ییوداجرپ دوجو نودب
 ار دوخ رواب مامت ویماد .تشادن رواب ارنآ و دوب عالطایب دوخ هداعلاقراخ

 وا .دادیم رارق شموطرخ قرف رب هک تسنادیم یصوصخب رپ هب قلعتم
 رپ هک ینامز اقا دیشخبیم زاورپ تردق وا هب رپ تتصاخ درکیم روصت

 ددرگ لسوتم دوخ ینورد عبانم هب ات دش راداو و درُب دوخ اب داب ار ییوداج

 دوب نآ زا ريغ تقیقح هک دباییمرد و هدیدرگ وربور دوخ میظع یورین اب
 .تشادنپیم هک
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 راکنا گرزب زار نیا فشک رد ناوتیمن ار اهرپ ییوداج شقن .لاح نیعرد

 تردق دناوتب هک دهدیم رارق یطیارش رد جیردتب ار وبماد لاثما اریز دومن

 اي یوحن هب سکره هک هدننک نوگرگد ةبرجت نیا .دیامن فشک ار دوخ یناهن

 ةظحل .ددرک وربور نآ اب دوخ یگدنز یط دناوتیم یاهزیگنا یانبمرب

 یتسم نایاپ یب عبنم اب طابترا کردو ینورد یاهورین هب تبسن یرایشه
 و هتشذگ ام قیرط زا .ددرگیم یشان تیهولا زا هشسمه یعقاو تردق .تسا

 مینک کرد ار طابترا نیا هکینامز .دوشیم یراج ناهج هصرع هب سپس

 ییوگ هکیروط هب دیامنیم ناسآ و هداس ام یارب ییاسآ هزجعم روطب اهراک

 .میتسه یراک ره لیمکت هب رداق

 زا ار یگدنز .میدرک طبترم دوخ نورد رگنیاده اب هنوگچ مینادب هک ینامز

 کیس ار نامراب .فذح ار دناوز اریز .درک میهاوخ هبرجت یتوافتم و هزات دعُب

 یرایشه .دومن میهاوخ روآ یداش و زیگنا طاشن دوخ یارب ار هار یط و

 طسوتب هک دیامنیم داجیا ام رد یتماهش و تّیفافش نورد رکتیاده هب تبسن
 فادها تهج رد ار دوخ یناگدنز هدنکارپ رصانع تسناوت میهاوخ نآ

 .میناسر یگنهامه هب نیتسار

 و میا هدوب وربور یتامیالمان هچ اب یگدنز رد ام هک رکفت زرط عون نیا
 نامیارب دناوتیم هزادنا هچ ات نونکا .تسا هدوب بولطمان ردقچ عاضوا

 و اه سرد هچ اهنآ یمامت زا هک تسنبا تسا مهم هچنآ ؟دشاب هتشاد تیمها

 ؛تسا هدرک فیصوت نینچ ار تقبقح نیا ندنل کب .میا هتخومآ اه هتکن

 تسد رد هدنرب یاه تراک ناسنا ہک تسین اعم نیا هب هراومه یگدنز”

 کزاب بوف ,شدب رایسب یاه تراک اب هک تسانعم نیا هب هکلب .دشاب هتشاد

 هچنآرطاخب رما یادتبا رد هک تسنیا یراک ره تخص زمر و زاغآرس ".دنک

 میناوتیم ام بیترت نیا هب .میشاب سانش قح میراد هک هچنآ و میتسه هک

 رد هتفاب زکرمت تّیفافش .ميزومايب ار نشور و فافش هاگدید زا نتسیرگن
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 اه لآ هديا اب قباطم ار ثداوح ات دهدیم تردق ام هب عوضوم ره اب هطبار
 یژرنا کلام هک دنادیم هاگآ ناسنا .هتبلا .میهد لکش دوخ یباختنا طوطخو

 زا ار یاهولج ره وا .تسین شیوخ یاه ییاناوت و اهدادعتسا .دوخ یتایح

 و نیشیپ ینیبدوخ .درببیپ تقیقح نیا هب وا هکینامز .دریگیم هرهب دنوادخ

 شنیرفآ ناهج هب تبسن و هدرک اهر ار دوخ لهج زا یشان یشیدنا لآم

 یایند یتابثیب و دوخ یچوپ زا رتشیب ردقچ ره یمدآ .ددرگیم عضاوتم

 و رتاریذپ دنوادخ زا یژرنا و ورین تفایرد هب تبسن .ددرگ هاگآ یّام

 و قولخم کی طقف ًاتقیقح هک .دهدیم صیخشت وا .دوب دهاوخ رت صلاخ
 وا .تسا یهلا یاهورین زا یا هدنریگ یونعم تالاج رد و ؛دنوادخ راد تناما

 رد هک ار هچنآ دناوت یم و دنک یم هدافتسا نارگید هب کمک یارب تردق نیا زا

 زایشخب ای و ندوب سح کشیب . دناسرب ماجنا هب دیامن وزرآ شیالاودوخ
 هب ار ام دشاب هارمه یسانش ردق و یرایشوه سح اب رگا ندوبیتسه
 دنناوتيم . دنراد رواب ار دنوادخ هکنانآ نیاربانب . دنکیم لصو یگنادواج

 یکسام مان ۴٤۸50۸4 انوسرپ قیتع دهع رد . دنشاب هتشاد رواب ار دوخ

 نخس و دندرکیم لئاح دوخ تروص یور ار اهنا ینادنمرنه هک هدوب

 تقیقح نیمه رب هراشنا نیا و دریک رارف هجوت دروم ناشیادص اهنت ات. دنتفگیم
 دنوادخ هب دامتعا نتشیوخ هب دامتعا هک تسا هتسناد نیا زا شیپ ناسنا . دراد

 هجنآ و تسا تیهولا زا تسوا رد یکین هک هچنآ دناد یم یعقاو ناسنا . تسا

 .د راذگیم یاج رب د وخ صخش زا هک تسا یشیامت لدلد هب تسا ینتفر نیب زا وار د هک

 تیارد و لقع اب تساراتخم تسا هتفرک رارق تانئاک بلق رد هک رشب

 یرادرب هرهب شیوخ یراگتسر و لامک تهج رد دب و کین ثداوح زا شیوخ

 هک یگدنز راب تقشم یاه سرد ,یرامیب و یریپ جنر زا هتشذگ .دیامن

 یشان طوقس و نارحب .تلاهج و یکیرات .یدیماان و ساره بقاوعزا

 قشع ناهنپ جنگ هب ندبسر و هار یاهرابغ ندودز تهج بلا .دندرگیم

 .دن ریذپان بانتجا
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 ساسحا و لقع یاراد یتسه زا یا هرن و شخب ناونع هب اهناسنا ام

 ار یدب و دراذگیم جرا ار یبوخ و ریخ یناسنا صلاخ ترطف و میتسه

 تسا دحاو ةدنریگرب رد هک زین يتسه ناهج لک دیدرت یب .درامشیم راوخ
 نوناق تابجوم و هدوب دب زا کین صضشت تردق و ساسحا و لقع یاراد

 لامعا و راتفک .میریگیم هک یمیمصت نیرتکچوک .ددرکیم لمعلا سکع و لمع

 ایآ .دشاب راذگریثأت ام تشونرس شخرچ و تیعضو رد دنناوتیم ام

 ؟میشاب هجوت یب اهنآ هب تبسن میناوتیم

 یهاکآ اب .ددرگیم زاب نامدوخ هب ام لامعا و هشيدنا ةوحن مینادب رگا سپ

 نیا مامت هب تبسن ار دوخ یهاگآ هک ینامز ناسنا .ميريگیم میمصت رتشیب
 ددرگ یم نتشیوخ تخبرب لعاف یعیبط روطب دهد شیازفا نیناوق و اهورین

 دوخ نایفارطا و دوخ تشونرس هب تبسن هک دباب یمرد ینشور هب و
 نوچمه هک دشاب دوخ تبهولا رگنابامن دناوتیم ینامز یمدآ .تسا لوئسم

 و تذل .جنر و مغزا دناوتب ینعی ددرگ لیدبت و رییغت هب رداق یرگایمیک

 .دنیرفایب قشع .یتلادعیب زا و راثیا و یرگناوت .رقف و یتسدکنت زا و رورس

 هک تسا یسک ةدش ریوصت تیصخش تورات هفسلف رد رگایمیک موهفم

 رگایمیک کی طبارش رد .دنامن هرادا ار ثداوح و ءایشا .دارفا دراد ییاناوت

 ؛تسا نینچ دیآيم شیپ یعیبط روطب هک یتالاوئس

 یا هنوگ هب انآ زا ای دنامیم فقوتم یناف یایند تمایس و ریس رد وا ای"

 *؟دریذپ یم ءاقترا هدشر یونعم

 وا کرد و سفن هب دامتعا .تاماهلا .هدارا لیبق زا وا یاه ییاناوت مامت ایآ

 ةرادا هب یگمھ .تسا هتفهن وا رد هک مناسنا تبنس تایفیک ریاس و تیعقاو زا

 ؟زیف اب ددرکیم تیاده دیوام تداعس و وا طیمم

 ندرک هرادا ةوحن و تسا دازآ ناسنا کی هنومن تورات رگابمیک تقبقح رد

 هک نآ اب دشابیم ناهنپ جنگ نیا فشک ریسم رد ایآ هک تسنآ رگناشن وا
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 راک هب یوبند یاه تردق شیامن یارب ًافرص ار دوخ هوقلاب یاه ییاناوت

 ناسنا یونعم دوخ رد هک تسا نورد ربمایپ نامه ناهنپ جنگ نیا .ددنبیم

 و دوشن تیبرت میظع نوناک نیا تیامح تحت وا ی هدارا رگا و دراد دوجو

 رد و هداد تسد زا ار دوخ یونعم دعُب وا .دریگن رارق حیحص ریسم رد

 .ددرگیم زکرمتم دوخ یارگیدام شخب هب سوه و صرح ءایر و هلبح ههاریب
 شیپ طارفا هار ینامسج و یدام یاه ییوجماک رد وا یا ههرب ندنچ رد

 ینلاح نینچ رد بلغا .دزاسیم هابت ار دوخ یقیقح یاه تردق و هتفرگ

 تسرد ریسم هب ار وا دنکیم یعس هک دراد دوجو یلماع اب صخش

 نآ مرگرس وا هک یکاخ ناهج نیا دنامهفب وا هب هک ییاه هیانک .دنادرگزاب

 رد وا رکا .رترب یناهج هب ندیسر یارب تسا یهاگرذگ تقبقح رد تسا

 یتاناکما طسوت یونعم دشر و تفرعم هب لین یارب ندرک دهجودج ضوع
 هدافتسا ءوس دوخ دازآ ی هدارا زا دندامنیم هرادا ار ناهج نیا رهاظ هک

 لحارم رد هک ار هچنآ دیدرت نودب درب دای زا ار شیوخ تلاسر و هدومن

 رب طوقس رد هلحرم نیا .داد دهاوخ تسد زا هدروآ تسدب یگدنز فلتخم

 هار نیا رکا یتح -دریذپ یم ار ناطیش یداهنشیپ هار هک یکلاس تبقاع
 هدش یيارگدامن هنادنمشوه یا هنوگ هب -دشاب وا دوخ یصخش ی هزیگنا

 زا هورگ نآ یارب دناوتیم هک هدیدرگ میسرت یتبیصم موهفم نیا رد .تسا
 دنیامنیم هدافتسا نآ یقبقح دصاقم کرد نودب یهلا یاهوربن زا هک دارفا

 شیوخ لرتنک اب مهف ءاروام یاه تردق اب هک یصاخشا یناریو .دهد خر

 رد یداریا .تسین گرزب یاه تردق هعسوت تببصم نیا لیلد .دنراد راکورس

 دارفا یراکمه هوحن رد زین یصقن دیاش و درادن دوجو يرب یعقاو راتخاس

 عرب نتخاس هزیگنا و لیلد .تسا تسردان هچنآ اذل .دشابن نآ لیکشت رد

 عرب یارجام .تراک نیا ییارگدامن اب هطبار رد ناتساد نیرتانشآ .تسا تردق

 یناسنا فده نیرتگرزب تسناوتیم هک هچنآ لیمکت هب لباب مدرم .تسا لباب
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 یرواد و کرد نودب .فده کی زا لماک یداحتا .دندش کیدزن رایسب دشاب

 کی لیمکت یارب مه اب همه .دنتفگیم نخس نابز کی هب یگمه اهنآ .تسرد

 نابز .دش هدیشک یهابت هب اهنآ یراکمه هجیتن تبقاع .دندرکیم راک روظنم

 اه یلباب .دندش هدنکارپ نیمز هرک هشوگراهچ هب و دش هتفشآ اهنآ کرتشم

 زا .دنیامن هدافتسا تیهولا هب نددسر یارب دوخ دحتم تردق زا هکنآ یاج هب

 .ییادخ ماقم رد ییاورنامرف روظنم هب و دنوادخ اب هلباقم تهج رد نآ
 تباضر ساسحا ًاتقوم تنعضو نیا زا دوب نکمم هچرگ .دندومن هدافتسا

 ًاتیاهن زین ناطیش اریز .تفریذپ نایاپ اهنآ هیلعرب ماجنارس یلو دنیامن
 هک تسا مهم رایسب هتکن نیا صیخشت .مْنهج رگم درادن نتفر یارب ییاج

 .تسا ندش دنوادف دننامه یهلا تفرعم هب ندبسر یارب ناسنا فده مینادب

 هب تمدخ یهزیکنا نودب یدام یاه هنیمزرب نتشاد رادتقا هکیتروص رد

 یاهورین تمس هب ار وا هکلب درک دهاوخن هنوگ ادخ ار یمدآ اهنت هن عونمه

 هک دندادیم میلعت نینچ قیتع دهعرد .داد دهاوخ قوس یهلا دض و یناطیش

 نیرتهب دنناوتیم نآ رد هدنز تادوجوم مامت هک تسا مکاح ناهج رد یملخن

 نینچزا تیامح و رارقتسا یوجتسج رد یهلا نیناوق .دنبایب ار دوخ ریدقت

 و هدومن بیرخت ریز زا ار مظن نیا دراد یعس ناطیش هکیلاح رد .تسا یمظن

 زا یفنم یعون هکلب .تسین راتفم دوف ی هدارا اجنیا رد هیانک .دزاس هتفشآ

 تکرح یهلا نزاوت نتخاس نوکنرس و بیرخت تهج رد هک تسا یدنمشوه

 ًافرص .دزاس بولغم ار یهلا نیناوق هک تسنیا ورین نیا دصق .دنکیم

 رورش یتبدوجوم نآ زا هک تسین ناطیش ییارگدرف و یور کت تیصاخ
 هک تسا یبوخ و ريخ ربارب رد دض یورین ناونعب نآ تّیهام هکلب .دزاسیم
 تسا ییورین ءوید یورین تقیقح رد .دهد یم رارق دوخ ٌصاخ زرم رد ار نآ

 تلاح هب ار ناهج و .دزاس نوگژاو ار یتسه گنهامه مظن دراد یعس هک

 .دنادرگزاب یهابت و یمظنیب
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 و بعر .هدومن تیلاعف ارگداسف لماع کی تروصب تسا نکمم ناطیش

 و اه هسوسو هک تسنآ ورین نیا دصق تروص ره رد .دیامن داجیا تشحو
 هتخاس رود یقبقح هداج زا ار نایمدآ ات دهد هئارا یریذپان تمواقم تابجوم

 لامک و تبثم ییورین تروصب .(کی زمر) رگایمیک هکیلاح رد .دزاس هارمک و

 .دزاس طلسم ناهج رب ییارگ لامک تهج رد ار دوخ یهدارا دراد یعس ارگ

 امشب ار داضتم یاهورین هک تسنیا تورات هار یهدننک لیمکت لماوع زا یکی

 رد یتسردب ار دوخ تشونرس ات دیامن ینازرا ار مزال تخانش و هدناسانش

 .دزاسیم نابع ار دوخ یگدنشخرد هک تسا تملظ رد روت اربز .دیریگب تسد

 درد هکینامز" ؛تسا تقبقح نیا یانیمرب یسانشناور رد یساسا لصا کی

 و یمظن یب هک ینامز نیاربانب ".تشاد یهاوخرب مدق جالع یارب یسانشب ار

 رد هراومه ورین ود نیا .دبای یم انعم یبوخ و ريخ .یسانشب ار یهابت

 ریثأت تحت ار (رکایمیک) کلاس هکیلاح رد .دنریکیم رارق رکیدکی لباقم
 هب هک دیامنیم بیغرت ار وا یوحن هب کی ره و هداد رارق دوخ یاههبذج
 هداج رد ناسنا ینورد یاه شکمشک ی هدنبامت ورین ود ره .دورب ناشلابند

 و ام یناگدنز یاه هرود هب هک ییاهورین .دنتسه یگدنز یاه یهار ود

 هب نتفر دنموزرآ ایآ هک مينیزگرب تسیابیم ام .دراد یگتسب ام یکمه ریدقت

 یگدنز کسی یوسب ارام تسار فرط .پچ هار ای میتسه تسار هار

 هک دزاسیم نومنهر یرابدرب و تشذگ «راثسیا یاهرایعم اب هناراکزیهرپ

 ار ام پچ فرط هکیلاح رد .دراد رب رد ار قشع بان یداش زا یعیسو ةزوسح

 هک یتمس هب .دزاسیم عیمطت هناسوهلاوب و رابودنب یب یگدنز کی یوسب
 یدایز صاخشا .میبایب ار دوخ ینامسج تالبامت و اه هتساوخ یدونشخ ام

 هب ار دوف نتفورف یانعم و دنا هدرک هبرجت ناشدوخ رد ار اه یهار ود نیا

 .دشاب یروحم دوخ یانبم رب ًافرص هک یباختنا .'دننادیم ییوخ هب ناطیش

 .دهدب تسد زا ار شعور اما .دروآ تسدب ار ناهج همه يمدآرگا دوس هچ :دیامرفیم (ع) يلع ترضح هطبار نیا رد ۱
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 ار ام شنیب و دراذگیم یاج رب دوخ زا خلت یاهدمایپ یریذپان بانتجا روطب

 نینچ تبقاع .دناشک یم یرست نییاپ حطس هب یریذپان تسواقم روطب

 ریسم رد ناسا کی لاحرهب .تسا یحور شیاسرف و ینورد نارحب یباختنا
 لحارم نیا اب هاوخان هاوخ اه یریگ میمصت و تاقافتا نايم رد .دوخ یگدنز

 .ددرگ یم وربور

 هک دوب دقتعم تشادرب ناگدرب یدازآ یارب ار ماگ نیلوا هک نلکنیل ماهازبآ

 ره زا هک ,تسا پچ و تسار تسد دننامه تماهش اب ناسنا کی یارب دب و کین"
 ًالمع یصخش هک دتفا یم قافتا اهراب "ادریگ یم هرهب شیوف لامک تهم رد ود

 .دیامن باختنا ار یکی تخس یگدنز کی و لهس تیقفوم نیب ام تسیاب یم

 ار دوخ ینورد ی هدیقع تسیاب یم نآ شیاسآ لابق رد هک یتّتقفوم هتبلا

 قباطم ات دهد یم ناکما وا هب تقشم دوجو اب هک یتخس یگدنز و .دزاس اهر
 زا ار وا مود باختنا دیدرت یب .دور شیپ دوخ تّیونعم و تاداقتعا اب

 یارب ار هار ضوع رد اما دزاسیم مورحم یویند هافر و اه ییوجماک

 ام هک دزاسیم راومه زیمآ زاجعا یاه تفرعم و یحور نارکیب یاه تفرشیپ

 یتحو خیرات یط میناوتیم ار یدایز یاه هنومن قیقحت و هعلاطم یردق اب

 ".میبایب دوخ ینونک هرمزور یگدنز

 قیبطت ار دوخ نامز جسیار وینامرد یاه شور اب تسناوتیسن هکنآ لیلد هب ۲ نمناه مانب یرقکد ۲

 کی ناونعب هک یزپچان تشیعم اب و دنناعب هنسرگ شا هداوناخ و دوخ داد حیجرت وا درگ اهر ار دوخ یکشزپ راک .دهد

 صضارما هجلاعم وا یتدم زا سپ .دشورفب ار دوخ تاداقتعا نیرت قیمع و دوخ هکنيا ات دیامن تیافک دومنیم پسک مجرتم

 نامز نآ ات شا هداوناخ و وا نیا رب دوجو اب .تفای یناهج ترهش و دومن زاغآ 101960۴08 یتاپ ویمه قیرط زا ار

 داهنشیپ وا هب یرثه رجات کی هک 900111 نیلکاب مان هب یصخش اب هطبار رد اب !دندرک لمحت ار یدایز تبکت و رقق

 .دنک مخ نییاپ هب ًاتبسن یساسحا یشیارگ اب دراد هتشارفارب ندرگ هک ار ییوق دوخ یاه یشاقن زا یکی رد رکا دومن

 و دنام دّدرم یا هظحل یارب .دیشیدنا شا هنسرگ و ریقف هداوناخ هب نیلکاب .تشاذگ دهاوخ یا رابتخا رد یتفگنه لوپ

 اهنآ هچ رگ و !درادیم هاگن تسار ار شدوخ رق یشاقن نیا رد مهد ماجنا ار راکنیا مناوتیمن نم هن ؛داد خساپ نینچ اما
 دناربصار .تخورفن ار شنورد دوخ داقتعا نیگاب دوجو لیا اب ,دندرکیسم یرپس ار یا هنارقحم رایسب یسکدنز

 نانز ناونعب نیشنرهش نانز ندومن میسرت یاج هب و درکیم لمحت ار یگنسرگ جنر و راب تکالف رقف زین 0646

 .دیامن فشک ار نشور و هیاس رارسا دادیم عیجرث .دنقخاسیم دنمتورث ار وا هلصاف)لب هک یورابیز



 ۱۷ تورات رد رش و ریف یاهورین

 زا زگره هک عیطم ناسنا هک دیآیم شیپ لاوئس نیا .نیا رب دوجو اب

 یهاگآ شیپ نودب دناوتیم ابآ تسا هدیشچن تفرعم تخرد عونمم یهویم
 فلتخم لاکشا هب هک ناطیش لباقم رد یحور یاه یراجنهان و اه باذع زا

 ار تسرد هار هراومه و دنامن تمواقم«ددرگیم رهاظ هرمزور تاشیامزآ رد

 تفرعم دقاف تاشیامزآ نیا زا یخرب رد وا لامتحا .دهد صدخشت تسردان زا

 لیاضف دناوتب ان پچ هار هب .ددرگیم زاب بقع هب وا .دنکیم طوقس و تسا

 زا ار تفرعم یصخش رگا هکیلاح رد .دروآ تسدب ار هتشادن تالامک و

 هار وا .دشاب هدومن بسک یعون هب دوخ نیشیپ یاه یگدنز ای تایبرجت
 .تفاب دهاوخ ار شیوخ تلاسر زار و دومن دهاوخ باختنا ار تسار

 نانآ هب ناطیش .دندش یم وربور یناطیش یاههسوسو اب نابایب رد زین

 تنطلس دننک یوریپ وا زا و دنیامن راکنا ار دوخ نامیا رگ | هک دادیم هدعو

 رارق یطیارش رد هنازور یرامشیب دارفا .داد دهاوخ نانآ هب ار ناهج

 نیا یور دیکأت .دنیامن باختنا ار یکی هار ود نیب ام تسیابیم هک دنریگیم
 ینطاب هدیقع هب تسیاب یم یّدام تعفنم لیلد هب ناسنا ابآ هک تسا لاوئس

 زا مدق تایئاب و هنارادافو هکنيا اب دزرو تنایخ شنورد یادص هب .دوخ

 نیرتالاب .دنامن لابند ار دوخ تاداقتعا و هدومن یوریپ شنورد یادن

 نیا رد اریز دشاب دنماضر دوخ اب و دوخ رد ناسنا هک تسا ینامز تداعس

 ".دناسریم مامنا هب ار دنوادق ی هدارا "وا هک تسا تلاح

 اه هار یزاسادح اب طابترا رد یهاگآ زا هلحرم ندا

 ریظن اه تراک یرس زا یضعب هب هک یقاشع زمر رد

 هدیدرگ میسرت حوضوب دراد صاصتخا ۱/۵5۵۱ یسرام

 ام تسابیم وا هک تروص نیا هب (ا لکش قباطم)تسا

 هکیلاح رد دنیزگرب ار یکی یگدنز هار ود ای نز ود نیب
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 شقن هک هتشرف .دنک باترپ رگایمیک بلق هب یا هزین تسا کیدزن یا هتشرف

 باترپ رگایمیک بلق یوسب ار رون ی هلعش اب هزین .دنکیم یزاب ار دیشروخ

 هب ار وا .شا هبرجت ییانشور یانبمرب هک ار یهار نآ وا .هجیتن رد .دیامنیم

 هک دنادیم یبوخ هب وا .دنکیم باختنا .دومن دهاوخ تیاده دوصقم لزنمرس
 وا هک ار یهار ره اریز .درک دهاوخ باختنا ار تسار هار طقف ًامازلا رگایمیک

 ره لاحره هب .ددرگیم یهتنم تسار هار هب وا رتزب دوف یارب .دنامن باختنا

 نیا طقف .دزاسیم نومنهر دنوادخ هب .ییاهن فده نامه هب ار وا قیرط ود

 هار زا رت ینالوط و راومهان رایسب پچ هار هک اریز تسا نامز شسرپ
 دقاف ناسنا رگا .درادن دوجو نامز .یمدآ ترطف یارب هکیلاح رد .تسا تسار

 دوخ یاهب ات دومن دهاوخ باختنا ار پچ فرط ًامازلا .دشاب یونعم ی هبرجت

 وا ریسم نیا رد .دیامن ناربج هلیسونیدب ار دوخ یهاگآ دوبمک و هتخادرپ ار

 هک اریز دزاسیم مهارف ار شیوخ یدنسرخان تابجوم هک دهدیم صیخشت

 رد ار دوف وا .دناشکیم تراسا و یگتفشآ هب ار دوخ حور وجتسج نیا رد

 سپ .دنکیم طوقس شا یهلا دوخ زا .تدحو ی هریاد زا و دنکیم مگ هار نیا

 .دبایب ار منهج نیا زا جورخ هار و .دوش هنوراو .ددرگزاب بقع هب تسیابیم وا

 و دوریم ورف نورد هب .ددرگيم لّمحتم ار جنر وا هک تسا ینامز نونکا

 هلوک وا الاح ؛دنارذگب رطاف زا ار میمص هار تسیابیم وا .دنکیم هشيدنا ًاقبمع

 .مشخ .راثیا .قشع قیرط زا هک ار یهاگآ رازبا و تایبرجت زا ینغ یراب
 هارمه هب تساهدومن بسک نآ رباظن ....و تمظع ,ششخب .ماقتنا .عمط .سرت

 .دمآ دهاوخن شیپ دّدجم طوقس یارب یرطخ تروصتنا رد .دراد

 زا طوبه و عونمم هویم ندروخ دوجو اب هدیشک جنر ناسنا بیترت نیا هب

 راب رگید و ددرگیم لّوحتم شیوخ ییارگ لامک شخرچ رد دوز اب رید تشهب

 دیایب ار تسار هار تسیابیم وا .دیوجیمن ییارکسپاو ریسم رد ار تداعس
 هار باختنا .ددرگ لصاو گرزب فده هب دناوتب ات دورب شیپ نآ لوط رد و



 1۹ تورات رد رش و ریف یاهورین

 یانعم هب هار باختنا .دراد تماهش و تأرج هب زاین هک تسا ترورض کی
 یارب دوخ ندرکفقو زج یزیچ تیقالخ و ؛تسا تیقالخ ریسم رد نتفر

 و یداش ,کرحت داجیا نتشاد تسود سح .تسین .میرادیم تسود هکهچنآ

 هار تیفیک .دراد هارمه دوخ اب ار یژرنا نالیس هک هچنآ ینعی دنکیم رورس

 هژیو هب و شریذپ ۀزوح ,شرگن عون هب یگتسب ًاتدمع دشاب هک هچره
 .ساره ریسم یاههار هروک رد رگا .دراد نآ هب تبسن ام قایتشا و قشع

 هک یهار ندومیپ هب قفوم زگره میهد هار دوخ هب یدرسلد و یدیماان

 سح اب ار دوخ هار هک ردقچره سکعرب و .دشمیهاوخن میاهدرک باختنا

 یاهقفا فاشتکا و یگدنلاب و زاورپ تردق هب مییامن یط یکدنزرس و یدازآ
 .تفایمیهاوخ تسد هزات
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 ریبک یاهزمر ناتساد و رکایمیک

 زا ریبک یاهتراک یلیثمت و یزمر شوقن .هدش ماجنا تاقیقحت ریانب
 نیا ینارگدامن .تسا هدیدرگ جاتنتسارصم یفخمو یفسلف بتاکم تامیلعت

 تسیب یاهدامن شخرچ .تسا راذگریثأت و فیطل رایسب اهتراک زا شخب
 .دنکيم میسرت ار یناسنا لماکت لحارم .ینورد دشر رظنزا ریبک هناکودو

 تاجرد نیرت ییادتبا زا ار یمدآ هک دنتسه یوق رایسب یاهورین ریبکزومر

 .دناسریم (۲۱تراک) یراگتسر و یناهج یهاگآ هب (. تراک) یرایشوه

 ماهلا اب و تخومآ هناگودو تسیب لحارم رد اهزمر یلماکت ریس زا ناوتیم
 زا .دومن کرد ار یتسه ناهج اب دوخ طابترا ,اهنآ تباده و یژرنا زا یربذپ

 هنوگچ هکنیاو .دیربیم یپ دوخ ندوب یناهج و تیّونعم هب امش اهنآ قیرط

 .دیشاب قالخ و دینک تمدخ تّیرشب هب دیناوتیم

 یایند دراو حور هکیماگنه .دوشیم دلوتم هک تسا یکدوک ( تراک) هلبا

 تسا نآ زا یئزج هک ار یناهیت شناد ات دنکيم رایتخا نینچ ددرگیم یّام

 اب کدوک .دزومایب ون یقیرطب ار شا یناگدنز سرد و هدرپس یشومارف هب

 نیزگیاج ار تفرعم و مهف وا یدوزب .ددرگیم ناهج دراو قشع و تیموصعم

 یاج سرت هک دنراد دوجو یعقاوم یزیگنا مغ روطب و .هدومن تیموصعم
 مافت رد هک تسنیا دراد شیپ رد وا هک یا هفظو .دریگیم ار قشعزا یشخب

 وربور .ددرگیم یشان قشع زا هک یتماهش اب دوخ یاهارجام و تازرابم
 یاه سرد ات دنکیم ءاطعا یدایز یاه تصرف کدوک نیا هب یگدنز .دوش

 .درک دهاوخ تفایرد شاداپ درادیم رب هک یماگ ره یارب و دزومایب ار دوخ

 .دریگیم کاردا و ورین دوخ یکیزیف دشر اب هارمه وا (!تراک) رگایمیک

 طیارش رد دنیآیم رظنب نکممریغ هک ییاهزیچ هب ندیسر یّتح هک دزومآیم
 ار وا بسانتم رازبا و هزیکنا .تنعقوم .دنتسه ریذپ ناکما بسانم نامز و

 نیرت یلاعتم نیارب دوجو اب .دزاسیم گرزب یاهراک ماجنا هب رداق
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 یا هظحل .یزور .تسا نونکم شا یهاگآدوخان رد زونه وا یهلا یاههنیجنک

 ًاتقبقح هک دبای یم رد راب نیلوا یارب و دسریم یرایشه هب رگایمیک هاگان

 یارب .نیاربانب .یکاخ ی هرک نیا یور .تسا ابنیا الام وا هک - تسا ابنیا

 رد وا دوم .دنکیم هبرجت یرایشه تلاح رد ار قلطم نونکا وا راب نیلوا

 هک یهاگآدوخ تاشاعترا نیلوا اّما .تسا یهانتیال و زرم نودب یهاگآدوخان

 یهلا ةقرج نیلوا طقف نآ ییانشور و تسا دودحم زونه .تسوا یلاعتم چات

 یهلا دنزرف هکنيا اب وا .دزاسیم کرد لباق ار وا یهلا تیدوجوم هک تسا

 شرورپ زاغآ رد هک یکدوک لثم تسرد .تسا هار یادتبا رد زونه اما تسا

 .دسر غولب نارود هب ات دباب یم

 تلاح نیلوا رد .دشاب ثنّوم اب رکذم دوجوم کی رگنایامن دناوتیم رکایمیک

 کی نامز زا یا ههرب رد .نز ای درم یمدآ .درادن دوجو تتسنج یهاگآدوخ

 دناوتیم ییودام یتسدبوه نتشاد اب وا .دنکیم هبرجت ار تبثم یونعم تلاح
 .دزاس یلمع ار تازجعم و .دیاشگب ار دوخ یهاگآدوخان هتسب یاهرد مامت

 هعرج ار ناج سقم بارش دناوتیم نآ زا هک تسا نمام دننام وا حور

 یهاگآ تسا وکین هک هچنآ و یهلا رتالاو قیاقح هب تبسن و دشونب هعرج

 نیریز یایند یاه هیاس دناوتب ات تسوا رایتخا رد ریشمش .دبای

 و .دیامن حتف ار لک یرایشوه سقم رون و دزاس بولغم ار یهاگآدوخان

 .دشابیم .تسا هدام زا هچنآ مامت نابیتشپ تردق الط مکس کلام وا ةرخالاب

 رایتخا رد هک هناگراهچ رازبا نیا مامت ینورد و سقم شزرا هب وا ترطف
 بذاک یاه شزرا لکدج رد ار دوخ هار وا یرازبا نینچ اب .تسا فقاو دراد

 اب .دراد سرتسدرد ار تاناکما نیا مامت وا هچرگ .تفاب دهاوخ اند نیا یدام

 .ددرگیمن بوسحم لاقف رگایمیک کی زونه نیا رب دوجو

 اهنآ تیفیک زا زونه اما تسا سقم یاه تّیلباق نیا بحاص وا تقیقح رد
 رگایمیک کی هب ندش لیدبت یارب هک دنادیمن وا .تسا هدیدرکن رادروخرب



 تمرات رد رش و ریخ یاهورین ۲

 اراد شناتشگنا کون رد ار صاوخ مامت دنوادخ توکلم رد نیا زا شیپ یعقاو

 هدامآ نورد تفرعم لیوط هداج هب ندش راپسهر یارب وا نونکا .تسا هدوب
 .تسا

 تحارتسا هب ام رگوجتسج هک هاگنآ روطت نیا یط رد (۲تراک) وناب پاپ

 شخب ینعب شدوجو زا یرگید شخب وا یاهایور و باوخرد .دزادرپیم

 ریذپ ریثأت .هاگآ ناسنا بیترت نیا هب .دبای یم شرورپ وا لاعف ریغو یناهن
 واکجنک ناهج تمکح و هفسلف هب تبسن و دبای یم دشر زین یدوهش و

 .دنتسه یفخم وا نامشچ زا هک دنراد دوجو یرارسا دنکيم سح وا .ددرگیم
 تسا راک رد وا یرایشوه حطس تشپ هک ییاسآ لوغ یاه تردق هب اما

 .تسا هدیدرک نونظم

 ینیمز یام ناهج نیا رانک رد رگید ناهم کی هک دباب یم رد وا رورمب

 .دشابیم شا یرایشوه یاروام هک رگید ناهم نیا هب شا هقالع .دراد دوجو

 عماوج هب و دنکیم بيغ ملاع دروم رد رکفت هب عورش وا .ددرگیم فوطعم

 گرزب یاّمعم لح ًالامتحا دناوتب هک ییاج ره وا .دشکیم رس فلتخم یحور
 .دوریم .دنک کرد ار یتسه

 شدوخ یهاگآدوخان زا .دنکیم هدهاشم هک یا هدیدپ تسا دقتعم وا

 ار شدوخ هکنیا هب دنکیم عورش نیاربانب .دیآ یم جراخ زا هکلب دزیخیمنرب

 رضاح حاورا اب طابترا تاسلج رد وا .دهد طابترا امر ی هفسلف ةدیدپ اب

 راکشآ ار ناشدوخ روضح ناکتفر حاور/ تسا دقتعم هکییاج دوشیم
 و اه لفحم هب ًانمض وا .دنهدیم لاقتنا ترخآ زا ییاه مایپ و دنزاسیم

 رد دننکیم لابند ار یرس مولع ماسقا مامن هک دوریم یرگید تاعامتجا

 .ددرگیم ققحم کی وا تروصنیا

 و ینیمز فیاظو ماجنا دصق هب اهنت هک تسا هتفای نینظ شیپ زا رگایمیک

 شا قئالع و اهایژر ماصت .تسا هدماین ناهج نیا هب هرمزور تاروما



 ۲ تورات رد رش و ریف یاهورین

 فده نیا ایآ .دسرب تسیز گرزب فده هب ات دنیامن یراب وا هب دنناوتیم

 !؟دشناب دناوتیم هه کرزب

 وا دیاش !دنک زاغآ اجک زا ار نآ یوجتسج دنادیمن یتح .دنادیمن زونه وا
 وا .دتفا یم قافتا کرم زا سپ هک تسا یزیچ نآ و ترخآ یوجتسج رد

 اجنامه هب زین وا دنادیم هک اریز .دنوریم اجک هب ناگدرم هک دنادب دهاوخیم

 ار دیلک هاش دنکیم تظفاحم ار رارسا نیا یمامت هک هناب پاپ اما .تفر دهاوخ

 ۀمه دوجو اب .دیاشک یمن وا یارب ار بیغ ملاع ی هزاورد و درادیمن رب
 و ءاّمعم نیا لح هار دناوت یم .هدرپ نیا تشپ رد هک دنکیم ساسحا وا اهنيا

 .دبایب ار تقیقح یمامت

 یم ردام رهم رپ یامیس رد ار دنوادخ یابیز متسجت وا (۳تراک) وناب ناطلس
 تاساسحا و روش کرد یارب هک تسا رگراثبا و قشاع یدوجوم ردام .دیاب

 دوشیم انشا تعیبط اب وا هلحرم نیا رد .تسا اونش و اریذپ هراومه دنزرف

 هک تسا یفیرش ردام ,تعیبط .دنکیم نآ نیناوق و رارسا فشک هب عورش و

 مکاح گرم و یگدنز لابق رد و دنا هدش دلوتم وا زا هدنز دوجوم نارازه

 زا نیمز یور رد اجنیا تسیابیم حور هک دبای یم رد وا ,هلحرم نیا رد .تسا

 ناج و تمالس زا تظافح تهج ار ینورد نامرف وا .دنک یوریپ هدام نوناق

 تعیبط یاهورین درکراک یارب ار هار دنکیم یعس سپ .دنکیم هبرجت دوخ
 اب درادن یعس رگید وا .دنامب تسردنت و ملاس ات دزاس راومه دوخ مسج رد

 ار دوخ الاح هکلب .دیامن مادقا تعیبط هیلعرب هناقمحا یکدنز کی هب موادت

 .دهدیم قیبطت ,نآ فالخرب هن و تعیبط اب ندرک یگدنز یارب ًاتبسن

 ار تسپ یاه هزیگنا هک ار یعونصم و بسانمان یاهاذغ ندیماشآ و ندروخ

 .دیامنیم فذح دوخ همانرب زا دنزاسیم کیرحت وا رد

 هشيمه هک یناویح زیارغ دننامه .تعیبط یناهن یاه هتساوخاب .نیاربانب

 اب و .دوشیم انشآ دوب هدرکن ییانتعا اهنآ هب زگره و دندوب ناهنپ وا رد



۳ ۳ ۲ ٩ 
  ۳۴تورات رد رش و ريف یاهورین

 ار تعیبط وا .دنکیم یتشآ دوب هناگیب نآ هب تبسن بلغا هک یتعیبط

 رد .دسانشیم زاب دوخ مسج رد و یّدام یایند رد مکاح یورین ناونعب

 یناجیه تلع کی ینامسج ۀدیدپ ره هک دنکیم هدهاشم ءاه شالت نیا هجیتن

 هتشاد ینهذ اب یساسحا یگتفشآ ءاشنم کی دناوتیم یرامیب ره و .دراد

 یاپ دوخ یاهرواب هب تبسن رگا هک دسریم تخانش نیا هب نیاربانب .دشاب

 .دباب یم تسد ود ره یمسج و یحور تمالس ینعی یگچراپکی هب .دشاب دنب

 روده یتقو هکیلاح رد .دراسیم یکی شدوخ رد ار ناهج ود وا شور نیا رد

 .دومنیم ییاسانش ار اهنآ هناگادج روط هب وا .دوب یرت نییاپ ی هبترم رد

 کی رسارس هک دبای یمرد اریز درادیمرب ولج هب یگرزب مدق رگایمیک

 مامت هکنيا و .دراد دوجو تسا هتفرگ رب رد ار زیچ همه هک دودحم انناهج

 .تسا درجم و میسقت لباق ريغ دحاو کی شنیرفآ

 هس ياه ناهج و ؛گرم و یگدنز .دلوت :ینیمز یگدنز هناگ هس یاه هبنج
 نیا مامت .منهج .نیمز .تشهب :دنتسه اه نامسآ یبامرفمکح تحت هک یا هناگ

 ناسنا هلحرم نیا رد .دنتسه درّجم دجاو کی هناگ هس تایلجت اه هبنج

 دنویپ مه هب شدوخ رد .دحاو تّیدوجوم کی رد ار اه هبنج مامت هنارایشوه

 یاه هبنج رد و ,عافترا و ضرع .لوط :اضف ی هناک هس داعبا رد وا .دهدیم
 شندب هک تسا هاگآ وا .دنکیم یگدنز هدنیآ و لاح ,هتشذگ :نامز ی هناگ هس

 ار یگدنز هناگ هس یاه هبنج مامت نیارباتب .درم دهاوخ یزور و هتفاب دلوت

 دوف هکیلاح رد .دزاسیم سکعنم .ددرگیم طوبرم وا یناف تیدوجوم هب هک

 ار اضف هن و نامز هن وا .دسانشیمن ار اه هبنج نیا زا کیچیه وا یالاو

 تّیدبا طقف هکلب دسانشیمن ار گرم و دلوت ,هدنیآ و هتشذگ هن ,دسانشیمن

 .دسانشیم ار نادوام لاه .قلطم لاح طقف وا .دسانشیم ار یدبا یگدنز و

 یرایشوه ی هناک هس تالاح منهج و نیمز .تشهب هک دمهف یم نونکا کلاس
 اب تسا دنمتداعس هک ار شدوخ وا یا هلحرم ره اب قیاطم هکنیا و .دنتسه



 ۲۵ تورات رد رش و ریف یاهوریت

 دهد صیخشت ار دوخ حور ءار دوخ تیوه وا رگا .دنکیم ییاسانش .تخیدب

 .تسا تشهب رد نیاربانب و تخبشوخ .دشاب یحور یاه یداش لابند هب و

 دنکیم تیاده یگدنز یاه هار رد ار دنزرف شیپاشیپ ردب (۴تراک) ناطلس

 شزومآ .تشاد دنهاوخ راظتنا وا زا یزور هعماج دارفا هک ار هچنآ وا هب و

 .ددرگیم وربور ردپ تخس تاریثأت و اه تیدودحم اب یهاگ دنزرف .دهدیم
 مامتا هب هدومن زاغآ هک ار یزیچ دناوتیم هنوگچ هک تقیقح نیا کرد

 روآ جنر دنناوتیم هزادنا هچ ات یویند و یّدام یاهراصح هکنیا و دناسرب
 .تسا اجرب اپ و مکحم دوخ تامیمصت رد ردپ .تسین ناسآ وا یارب دنشاب

 .رورمب .ددرگیم رادیدپ وا رد یراوتسا تامیلعت وا تریصب تبسن هب اما

 هب و ددرگیم داجیا تیلوئسم شریذپ زا یدازآ هک دزومآیم ردپ زا دنزرف

 اپ هب دوخ قوقح یارب و دشخب رابتعا دوخ دیاقع هب دناوتیم وا قیرط نیا

 یلجتم ار یهلا یاه هشیدنا و رتالو قیاقح دوخ لقع قیرط زا وا .دزیخ

 .دنکیم ریس نامسآ رد باقع کی نوچمه دوخ یاه یزاورپ دنلب اب .دزاسیم
 یودعم یاه تردق لیصحت یارب اهنآ لکش رتیغت و یدام یاهوردن زا

 .دنکیم هدافتسا

 هبترم رد هک دوخ ی هزات فشک رد ار وا هلحرم نیا رد رکایمیک هبرجت

 نوتکا وا .دنکیم یرای .دوب هدرک ساسحا یوحن هب ار نآ وناب ناطلس

 رب دناوتیم هک یزیچ .دراد دوجو تعیبط ورملق ءاروام یزیچ هک دنادیم

 هک شیالاو دوف دراذگیم وا :تسا رثالاو دوف نآ و .دیامن ییامرف مکح تعیبط

 ینامسج تتدوجوم یاورمکح تسا هدوب رگید ناهج ای هدام ریغ رد هراومه

 یعس و دشک یم تسد دشاب ینامسج یاه هتساوخ هدرب هکنیا زا .دشاب وا

 رد اهنت .دنامن هدافتسا زیگنا تفکش رازبا کن ناونعب دوخ ندب زا دنکیم

 سکعنم ار دوخ حور لامک و مامت دناوتیم وا مسج هک تسا تروصنیا

 .دنک یم هبرجت ار اه مغ و اه یداش وا .نیمز یور دوخ یگدنز یط .دزاس



 تورات رد رش و ریف یاهورین ۶

 یاههتساوخ اب اهنت ار دوخ تیوه وا رگا . دنتسه رذگدوز ودره اهنیا اما

 و هتخاب دوخ .ددرگ دوخ مسج مالغ و ریسا و دهد صیخشت شا یناسفن

 هک ار یعناوم مامتوا . نیاربانب . تشاذگ دهاوخ مدق ههاریب هب و هتشگ دیما ان

 .دوب هتخاس رقتسم تعیبط هداج رد شایگدنز عون هنادرخبان شور

 و یزاسدوخ .یرکف زکرمت یاه شور نیرمت هب عورش و دزاسیم فرطرب

 رداق دوشب ام ینیمز دوجو ورملق بابرا ام رتزب دوف رگا .دنکیم سفن فک

 ینعی .میدرگ .تسا نآ زا ییزج زین ام مسج هک .تعیبط بابرا دوب میهاوخ

 رد لرتنک تحت ار اهنآ و هدرک راک تعیبط یاهورین اب تسناوت میهاوخ
 دوخ یارب ار اسآ لوغ یاهورین نیا تسناوت میهاوخ ینامز اهنت اما .میروآ

 هن .میشاب هداد صیخشت ار تعیبط نیناوق ,راک یادتبا رد هک میزادنا راک هب

 اهنت نابایسآ .نامدوخ زا جراخ یایند رد هکلب نامدوخ دوجو رد اهنت

 یرادرب هرهب دوخ یعارز نیمز زا دناوتیم بآ نایرج و تهج هلیسوب

 دوخ بایسآ و دهدیم صبخشت ار بآ یژرنا و تعیبط نیناوق وا اریز .دیامن
 و دخرچب بآ نایرج یورین اب هک دزاسیم یلحم رد بایسآ خرچ اب ار
 .دنک بایسآ ار وا لوصحم

 دنکيم یعس و تسا هتخانش ار تعیبط ناسنا ,یهاگآ زا هلحرم نیا رد

 ققحت و لمع هلحرم هب تساهدرک ییاسانش هیضرف رد یبوخب هک ار یقیاقح

 .دروآرد

 رد تسرد و دسریم رس مظعا پاپ یزور هرخالاب (۵تراک) مظعا پاپ

 زا یا هژیو ساسحا وا هب شهاگن اب و هدش هریخ وا هب شناوربا طسو

 سفن بیدأت و ,یونعم سح لیمکت رد ار دنزرف وا .دشخب یم تّیدجو تلاصا
 ماظن اب دوخ یزاس گنهامه و یقالخا مکحم لوصا وا هب و دنکیم تیاده

 .ددرگ یم روآدای ار نآ یاه تّتدودحم و ناهج



 ۳۷ تورات رد رش و ريخ یاههرین

 یگنهرف اب یملع ,یبهذم یاه هورگ ,سرادم زا یلکش دناوتیم مظعا پاپ

 مامت بهاذم یاه هفسلف وا .دنکیم لابند اهنآ رد ار دوخ تاقبقحت وا هک دشاب

 و دنکیم هعلاطم دنوادخ و ناسنا نیب ام طابترا تخانش یارب ار اه روشک

 اب بلغا دوخ یدج تاقیقحت سپ رد اما .دنکیم بیقعت ار اهرنه یمامت

 هجنکش ار وا رما نیا .ددرگیم وربور ینورد یاه شکمشک و اههقرفت
 نودب حور هک دهدیم صیخشت وا .تسا نآ زا یناشر لابند هب وا و دهدیم

 شحور رد ار یرایشوه و دوش رادیب یصخش رگا و تسا تّیسنج

 کی تروص هب هن .تخاتش دهاوخ ناسنا کی ناونع هب ار شدوخ .دنارورپب

 هسنجود .میدرگ لیان دوخ فده هب ام هک ینامز دباب یم رد وا .درم اي نز

 .دشاب تتسنج کی زا یاهنومن ام ندب رگا یتح .میوشیم (درم مه و نز مه)
 هلحرم نیا رد .تسا تتسنج قوفام .اهناسنا ام زا کی ره یرایشوه

 زا ار یگدنز دیامنیم بسک دوخ تاقیقحت زا هک ییاهتراهم اب .ام رگوجتسج
 یناسنا تالاح رد ار منهج و تشهب و .هدومن ییاسانش فلتخم یایاوز

 و کمک تساوخرد یارب نارگید هک دسریم نآ نامز .دیامنیم هبرجت

 فقو دوخ ناعونمه یارب یرتشیب یژرنا و تقو وا و دنیآ وا دزن ییامنهار
 .ندامن

 تاریثأت و دوخ نیدلاو یویند تیاده اب دنزرف هک روطنامم (بتراک) قاشع

 دشر مظعا پاپ یونعم و یلوصا تامیلعت و وناب پاپ یکاردا و یدوهش

 هبرجت ار یسنج ششک و دسریم غولب نس هب .دبای یم شرورپ و دنکیسم

 هچنآزا توافتم یطابترا لیکشت هب ار ناوج درم هک تسیا هلحرم نیا .دنکیم
 وا هب هک یدارفا زا شسرپ و قیقحت ةزیگنا و .دهدیم قوس تشاد ًالبق هک

 ار دوخ هناقشاع طابترا نیلوا وا ,لاحرهب .ددرسکیم زاغآ .دنا هداد میلعت

 دوخ نیدلاو هب تبسن ًالبق هک ار دوخ قشع زا یشخب و دیاهنیم هبرسجت

 رداق هک دهدیم صیخشت وا .دزاس یم لقتنم دوخ دیدج قوشعم هب تشاد
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 و دوخ ینامسج دنویپ رد ار یقیقح مان قشع و یعقاو یاه یداش تسا

 یونعم ساسا .تدحو نآ هکیتروص رد هتبلا .دبایب شا یگدنز کیرسش

 ةطبار کی سپس ,یتسود و مهافت .زیچ ره زا لبق .دشاب اراد ار یرتقیمع

 یگدنز تازاوم هب هک دهدیم صیخشت وا .راکفا یانشآ و رت فرژ

 زین دوخ ینوریب یگدنز رد ار یکنهامه و مظن تسیابیم شاینورد

 تیاضر بسک روظنم هب و ؛دنک لح ار دوخ تالکسشم دناوتسب ات دنسیرفایب

 کرتشم حرخم کی هب ار ینورد و ینوریب ناهج دناوتب تسیابیم وا ینورد

 دهاش ییرمان تردق کی ییوگ دنکیم یرای وا اب تشونرس .دناسرب
 رد هزات فدلاکن و تاناکما یهلا تبشم .تسا هدوب وا ینورد یابه شکم شک

 .دیامن یم داجیا وا یصخش یگدنز

 یگدنز رد رادتقا نودب هک تسا دقتعم هلحرم نیا رد وا (۷تراک ) هبارا

 شیپ شکرس هاگ و مارآ هاگ بوانتمروطب وا تاساسحا .درادن دوجو یتتنما

 طسوتب ات دروآ مظن هب ار اهنآ تسیابیم هک دوشیم هجوتم ًامزلا و .دوریم
 رانک دوخ یاه هزیگنا اب دنکیم یعس سپ .ددرگن عقاو موجه دروم اهنآ

 رد دوخ لرتنک تحت تسا هتفرگ ًالبق هک یتامیلعت اب قباطم ار اهنآو دیایب
 رد جیردتب و دروآیم راب هب وا یارب یتفگش جیاتن ینورد راک عون نیا .دروآ

 .دنک یم هبلغ سفن تنایص ی هزیرغ رب و هدومن تفرشیپ سفن فک لیصحت

 هدارا و زایتخا تحت ار ساسحا و لقع داضتم یاهورین دناوتیم نونکا وا

 یزیچ زین ینوریب یایند رد .شا یرگن نورد نایرج رد .دروآ رد دوخ

 یارب یدایز صاخشا .یهاگآ زا هبترم نیا رد .دتفا یم قافتا وا یارب تفکش

 رظن وا زا ددعتم تاعوضوم اب هطبار رد و دنیآیم وا دزن یبلط تحلصم

 دننام وا نامز نیا رد .دنزومآیب وا زا دنراد لیم یرایسب .دننک یم یهاوخ
 دیاقع و تایرظن هنادازآ وا .تسا هدش هرصاحم نارگوجتسج زا یسیطانفم

 عقاو نیسحت دروم و دیامنیم ءاشفا هبرجت مک و بلاط صاخشا هب ار دوخ

 ندومن فقوتم یارب یزیکنا هسوسو رایسب تیعضو .هلحرم نیا .ددرگیم
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 دوخ تسوپ ریز ار تردق وا .دشابیم دوخ یلصا فده زا ام رگوجتسج
 هار رس رب زیچ چیه و هدش توهیم یگمه نانمشد .دنکيم ساسحا

 تسدب هک هچنآ زا رورغم و تسمرس وا .دنکیمن تمواقم وا یاهیزوریپ
 دیدج لحارم هب ات دزاس دعاقتم ار دوخ هک تسا راوشد رایسب شیارب هدروآ

 و حلص هب دوخ اب اهنت هن وا اریز .دزادرپب دوخ یوجتسج ی هتخانشان و

 رد طّلست هب ندیسر یارب هک هچنآ هب دوخ هار رد هکلب .تسا هدیسر شمارآ

 هچ .تعییط یور زا هک دنتسه ییاهوربن .تسا هدیدرک لباد هتشاد رظن

 زاب دوخ یوجتسج ی همادا زا ار وا دنناوتیم طلغ اب تسرد .دب هچ و بوخ

 بوسحم هار دس و مصاختم یفنم هچ و تبثم هج اهورین نیا .دنراد
 زاغآ و هتشذگ ناباپ هطقن رد ام رگوجتسج .یهاگآ زا هرود نیا رد .دندرگیم

 هاگیاپ هک دهدیم صیخشت هلجرم نیا رد .تسا دوخ تفرشدپ یدعب ی هرود

 .تسا خسار وا مزع یلو دراد اه هلصاف ناهج زکرم زا زونه وا

 تسیابیم ابترم هکنيا و اهراک ندوبن راکدوخزا وا (۸ تراک) یناهن تردق

 دروآرد شیوخ ی هدارا نامرف تحت ار زیچ همه ندرگ نیامن تردق اب

 ار دوخ تئونعم هک تسا هدرک مزع وا .دوشیم هدرلد و هتسخ یدوزب

 هب تسیابيم سپ .دراد رارق هدام تراسا رد ًاتدمع زونه اما .دهد شرورپ

 هاگآ .دوخ رد هتفهن ی هدنرد روناج دوجو هب وا .دنک راک دوخ جور اب یتخس

 ار روناج هک ییورین و یژرنا نزخم هب لاح نیعرد و .ددرگیم فرتعم و

 تریصب زونه متفه هبترم رد ام رگوجتسچ .دبای یم یسرتسد دنکیم هیذغت

 ییورین اریز دنکیم ذوفن زیچ همه رب حور تردق اب نونکا .دوب هتخومابن ار

 رهوج و دوخ یناگدنز ریسم نتفایرد ار یو هک دباب یم شیوخ نورد رد

 لصاح روز طسوتب یزوریپ هک دنادیم وا نونکا . دراذگیم زاجم شا یتسه
 لصاح دنوادخ هب وا دامتعا و درف ینورد یورین طسوتب هکلب ددرکیمن

 یرتمک تتحجرا نارگید هب تبسن و هدش رتهداتفا وا لیلد نیمه هب .ددرگیم
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 ًادبم وا اما .ددرگيم یراج وا دوجو لاناک زا یناهن تردق .دیامن یم ساسحا

 .تسدن تردق نیا

 هجوت دناوتیم نونکا دوخ نورد روناج نتفریذپ اب وا ٩( تراک) شیورد
 شمارآ و حلص هب زاین لیلد نیمه هب و .دزاس فوطعم دوخ نهذ هب ار شا

 یاهداضت یسررب هب تسیابیم هک تسا ینامز نونکا دنکیم سح وا .دراد

 رد .دیامن یبایزرا ار یعقاو و بذاک یاه شزرا تاجرد و دزادرپب دوخ ینهذ

 رد هک روطنآ نارگید طسوتب وا ییاسانش .شا ینونک یرایشوه تیعضو

 هتفر هتفر وا ینیبدوخ .درادن یتیمها رگید دوب مهم شيارب لبق لحارم

 رد وا رت الاو دوف یادص .تسوا ینوردیاوآ دییات دروم هک تسا هتفاب شهاک

 .دراد یرت هدمع تیمها وا یارب .نایفارطا شیاتس و قیدصت اب هسیاقم

 یصخش طباور زا وا .دهدیم همادا دوخ هدیزگرب هار ندومیپ هب نیاربانب

 نیشن هشوگ کی و هتفرگ هرانک ایند نیا رذگدوز تاذل زا و دلسک یم دوخ

 روهظ هزات عضاوت زا .درب رسب دوخ یاه جنر نیرت قیمع اب ات ددرگیم

 یبایزرا و هعلاطم اب .دروخیم مشچ هب شنورد تمظع هناشن شا هتفای

 تفرشیپ شوماخ و مارا یطیحم رد .دهدیم هئارا وا نهذ هک ییاه هناشن

 ندوب اهنت هنوگچ زار وا عقوم هب .دنکیم زاغآ ار دوخ ی هنارایشه و یحور

 روراب ینامز وا یاوزنا .دنکيم فشک .دیامن ییاهنت ساسحا هکنآ نودب ار
 شیپ وا .دوش یم هاگآ دوخ نورد رد رگتیاده یا هژیرغ روضح زا هک ددرگیم

 ینیشام یگدنز ندمت و یراک ماهدزا و هرمزور غولش یکدنز رد نیا زا

 و رادافو روضح نونکا مه اما .دوب هدرکن ساسحا ار نآ دوجو زکره

 ساسحا ینشور هب دوخ نایاپ یب یاوزنا و توکس رد ار نآ یمیمص

 بش نامسآ رد اهنت ار نآ ساکعنا هک ییاوزنا و توکس .دیامنیم

 هار هب یریذپان شزغل روطب ار وا هزیرغ نیا .دیامن هراظن تسناوتیم

 هک دنکیم داجیا وا یگدنز رد ار یبیجع یاه قایطنا و دنک یم یربهر تسار
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 هک ار یصاخشا .دیامن باختنا تسیابیم هک ار یتهج رمتسم روطب

 هشيمه دیفم تیّصاخ نیا .دنایامن یم دنکن ای دنک دامتعا اهنآ هب تسیابیم

 دبایب ار یقیاقح دناوتب هکییاج رد .دهدیم رارق وا ناتسد رد ار تسرد بانک

 ات دزاسیم رداق ار وا نآ رب هوالع ؛دناسر یگتخپ و یگدومزآ هب ار وا ات

 کوکشم یاه تیصخش .دونشب یرشب یاه نابز قیرط زا ار دنوادخ یادص

 رادقم هب وا هزیرغ نیا طسوتب .دنک ساسحا ار کوکشم یاه تیعضو و

 هک دوشیم یزور و دبای یم تاجن یرورض ریغ یاه ینادرگرس زا یدایز

 .دهدیم صیخشت شدوخ ةزیرغ رد .بیجع روناج نیا رد ار دوخ وا

 و یقبقح ینامیا شا یرتسکاخ ینوریب یامیس و گنریب یلجت ریز رد وا
 ی هوق رود زا ريغ یزیچ وا سوناف ییانشور .دراد ادخ هب قیمع رایسب
 زا ار کچوک غارچ وا .دنکن مک ار دوخ هار یکیرات رد هک تسین وا کرد

 مامت وا نیا زا شیپ .درادیم هاگن ناهنپ دوخ داشک هقرخ اب نارگید نامشچ
 نایفارطا هب تفاب یم هک ار دوخ ی هدش فشک هزات یاه شننب و قیاقح

 ناکلاس هب اهنت ار دوخ شناد و لقع ییانشور وا راب نیا یلو .داد یم لاقتنا

 و .دونش یم ار دوخ نورد یادص وا .سب و دزاس یم لقتنم یقیقح

 وا هک دیسر دهاوخ ینامز .دیامنیم هبرجن ار یا هزات یاهیداش

 طقف و هدومن کرت دوخ رس تشپ ار ینیمز یاهزیچ تسیاب یم هاوخانهاوخ

 و یونعم دادیور کی اهنت نآو .دربب هارمه دوخ اب تسا یدبا هک ار هچنآ
 نیا رد .دريگ رب رد ار یعقاو یاهزیچ همه دناوتیم هک تسا قشع زا یشان

 ليم و دباب یم یفاضا راب کی ناهج نیا رد ار یذام یاهزیچ همه وا هلحرم

 ات .دوخ یارب و دوخ نورد طقف و دنک یگدنز شدوجو رهوگ یارب طقف دراد

 !دورب اجنیا زا هک دراد لیم وا هلب .دیامن هبرجت ار دنوادخ اب تدحو دناوتب

 ؟یاهناسفا یدبعم و هعموص هب اي .تبت هب ,ناتسودنه هب ؟اجک هب اما !هلب

 دازآ .تسا ندش اهر دنموزرآ شنورد رد یریذپان تمواقم روطب و ًاقیمع
 رگا هک دیایرد ار هتکن نیا دنکیم یعس وا .تسا هدرک ریجنز ار وا هک هچنآ زا
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 ناسآ رایسب ندرک گرت روصت ؟تفر دهاوخ اجک هب ؟دش دهاوخ هچ دورب
 .دوب دهاوخ اجک نآ و !دسرب یدصقم هب تسیابیم وا لاح نیعرد اما .تسا

 نیمه عبات وا دورب هک اج ره ؟دوب دهاوخ دازآ وا اجنآ رد ایآ ؟هنوکچ و

 قوفام نیدنچ ای کی زا هناروکروک تسیابیم .دوب دهاوخ یویند نیناوق

 قلعت رگید یایند هب هک یناسک .دشاب عیطم شیپ زا شیب یتح و دنک تعاطا

 کرد ار وا هک دوب دنهاوخن رداق و دنتسه هناگیب ًالماک وا هب تبسن و دنراد

 و دورب راغ کی هب دناوتیم ًالامتحا .دوب دهاوخن دازآ زین اجنآ رد سپ .دننک

 یرما هیذغت اریز .دروخ دهاوخ هچ ؟هچ تروصنآ رد .دنبزگ تلزع هشوک
 !ریخ ًاعطق ,ربخ ؟تخادرپ دهاوخ یبادگ هب وا ابآ .تسا یرورض

 سح یارب دیاش دوش عقاو دیفم .دنک راک ییاج رد دناوتیم وا ,لاحرهب

 ًاتقیقح ؟اهنآ ریظن یجاتحم نارامیب ای ءاه یماذج دزن رد یتسودعون
 و راتیا ساسحا نیا ؛تروصتیا رد ایآ اما .دنهدیم ماجنا ار نآ یرابسب

 تراسا دروم شیپ زا شیب هکنآ اد !؟داد دهاوخ یدازآ سح وا هب هنانامرهق

 دراد تسود هک هنوگنآ ات تشاد دهاوخ یرتمک سناش و .دش دهاوخ عقاو

 .دربب یپ تیونعم هب ای .درُب رسب

 رد .دورب و دراذگب نآ دوجو اب و دشاب هتشاد یا هداوناخ وا رگا «یهگناو

 رداق زگره هک تشاد دهاوخ یراکهانک نادجو نانچ نازیزع نیا لباقم

 ؟دیامن ییاهر ساسحا دناوتیم هنوگچ سپ .دشخبب ار دوخ دوب دهاوخن

 نیا تروصنیا رد دنک یدازآ ساسحا شراک رد و هداوناخ نایم رد وا رگا

 ؟تسیچ ندرک کرت لیلد سپ .درب دهاوخ دوخ اب دورب هک اجک ره ار یدازآ
 هتشاد یاهدوسآ نادجو دناوتیم هنوگچ دوخ نازیزع و هداوناخ لابق رد وا

 و دراذگب دناوتیم هنوگچ دراد هدهعب هک ییاه تیلوئسم دوجو اب ؟دشاب

 هب و .دنامب دوخ نطوم رد هک دوب دهاوخ نآ راک نیرتهب .نیاربانب !درذگب

 هک ار هنارگراثیا راتفر نامه .دیامن تبقارم نارامیب و اه یماذج زا هکنآ یاج

 ای دوخ نایفارطا .دوخ دوجوم تیعضو لابق رد .تسا هدوب مزال راک نآ یارب
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 هب ار دوخ تسین یزاین .دیامن لّبقت دیوج یم یرازیب نآ زا هک هچنآ
 اریذپ رکا وا .دزاس راچد هناگیب یتّیعضو اب راوشد یاهراک و تاشیامزآ
 زین دوخ فارطا طیحم رد ًاقیقد تسا نآ یوجتسج رد هک ار یقیاقح .دشاب
 .دبايب دناوتیم

 وا یکدنز و تسا تکرح رد موادم روطب لابقا خرچ (۱««تراک) لابقا خرچ

 وا .دزاسیم "درم کی وا زا هک نامز ندش یرپس اب .تسا نآ ریثأت تحت
 مامت هک دهدیم صخشت و دنکیم کرد ینوخد ار نامز توافتم یاهلصف

 رد هنارایشه وا نونکا .دنشابیم دوخ ّصاخ ناکم و نامز یاراد اهزیچ

 وا .دشاب یم .دنزومایب وا هب دنناوت یم اه تبعقوم نیا هک هچنآ یوجتسج
 .ددرگیم هاگآ بآ و اوه .نیمز .شتآ ؛تعیبط داضتم یاهورین هب تبسن

 هکیروطنامه ار هنهک یاه هغدغد مامت هک تسا هدیسر یا هلحرم هب وا الاح

 مک ردقچ هک دنادیم نونکا .دزاسیم رود دوخ زا .دزادنا یم تسوپ رام کی

 هدش هتخاس و دتمم نامز و یناهیک نامز نیب ام توافت رورمب و .دنادیم

 بوخ لابقا زار هک دباب یم رد .بیترت نیا هب .دنکیم سح ار ناسنا طسوتب

 .تسا يتخانشناور و ینهذ .ینورد .یسح یاه یریگارف هوحن رد

 رگا .دریگ تسدب ار لرتنک خرچ نامرف دناوتیم اهنآ طسوتب هک ییاهورین
 دتفا یم قافتا شیارب هک هچنآ دروم رد تسداب دریگ رارق هلق رد هک دهاوخیم

 رد ار دوخ شقن وا هک تسا ینوریب حطس رد طقف دزومایب هجو نیرتهب هب

 هب وا .تسا مارآ و دازآ وا ینورد حطس رد .دنکیم یزاب یگدنز نییاپ و الاب

 هکیروطنامه .درگن یم الاب زا نیمز یور رد شا یگدنز مامت هب .زیچ همه
 لوهلوبا ریظن رتالاب ماقم کی رد وا .دنکیم هاگن الاب زا زیچ همه هب لوهلاوبا
 شرتالاو دوف رگنابامن هک دنامیم یقاب .دراد رارق لابقا خرچ یالاب هک

 نونکا ام رگوجتسج .درگنیم دهدیم خر هک هچنآ هب هنافرطیب و دشابیم

 .تسا لوئسم ناستا دوصقم هکلب .دنکیمن رگذم تّیسنج هب هراشا ًافرص ام رظ دروم ثحب هتلا ٩
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 هب نونکا وا .تسا هتفای رییغن دتفا یم قافتا شیارب هک یزیچ ره هب تبسن
 یاههنیجنگ زا ار دوخ هدنبآ هنارایشوه دناوتیم هک تسا هدبسر یا هلحرم

 نودب ار ثداوح هنوگچ ًالبق وا هک تقیقح نیا صیخشت اب (۱!تراک) تلادع

 شرتسگ ار یشنیب نونکا .دادیم رارق تواضق دروم ناشیاه تلع هب هجوت
 یط یکدنز تلع هچ هب و دنهدیم خر تاقافتا ارچ هکنیا رب ینبم دهدیم
 و تلع نونکا یگدنز هار رفاسم .تسا وا هب ییاه سرد یواح اه شکمشک

 دراد هفیظو وا .دنکيم کرد ار یناهج تواضق و .دریذپ یم ار لولعم

 یاهرایعم مامت تیهام و دناسر یقیقح مظن هب ار دوخ یگدنز یاهنارحب

 هب وا .دروآ رد ماظن هب اهنآ بسانتم ی هریجنز رد ار یعقاو ريغ و یعقاو

 یایند رد هذ .دوب نآ یوجتسج رد هک ار یندرک کرت هک دسریم تقیقح نیا

 وا هک ار هچنآ .دهد یور شدوخ دوجو رد تسیابیم هکلب .یجراخ

 .تسوا دوخ ینورد تراسا و ینورد زادنا مشچ دنک ادج دوخ زا تسیابیم
 نیا زا رگا و .تسا هدش عقاو دوخ دنب رد هکلب تسین نارگید تراسا رد وا

 .درب دهاوخ هارمهب دوخ اب دورب هک اج ره ار ساسجا نیا .دلسگن دنب

 تسا ندرک لح هب مزلم هک یلئاسم زا دناوتیمن هک دنادیم الاح ام رگایمیک

 هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب نونکا .دنتسه هارمه وا اب اهنآ اریز دزیرکب
 .دراد رارق دزومایب اهنآ زا دناوتب هک هچنآ رد طقف ایند نیا تاروما شزرا

 دزاس مارآ ار دوخ حور یاه یشکرس دناوتیم رت فافش ینهذ اب وا نونکا

 ار یگدنز یگتشذگ دوخ زا و زکرمت اب .دوخ تادهعت و فیاظو یارجا اب و
 ره رد و .دنکیم ییامنهار تواقتم یاه هار رد ار اهناسنا دنوادخ .دهد همادا

 .میدرگیم لیان یلاعلف گرزب فده نامه هب یگمه ام ازجم یاه هار نیا زا کی

 هک دیای یم رد و .دراد یاج یمدآ لد رد تقیقح هک دنادیم نونکا ام رگایمیک
 .دننک یمن لمع ناسنا طسوتب هدش هتخاس نیناوق دننامه یناهج نیناوق
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 دادعت درگن یم یرت قیمع دید اب یگدنز قیاقح هب تبسن هک نونکا

 تامیلعت قیاقح زا دنهاوخیم و دننک یم تساوخرد ار وا هرواشم هکیناسک

 لیلدب هک دبای یمرد .دباب یم شهاک یهجوت لباق روطب .دندرگ رادروخرب وا

 یب و مهف زا یراع تخس ار وا مدرم .قیاقح زاربا و راتفگ رد شتقادص

 .دنامب تکاس هناطاتحم هکنآ یاج هب راب نیا وا .دنیامنیم يقلت ساسحا

 تحارص نیا .دنکیم نایب هدرپ یب ار دوخ تایرظن .هدش رنابیکشان جیردتب

 و وا دنناوتیمن ًالماک هک نایفارطا و وا نیب ام ملسم یگناگیب کب راگزاسان
 صیخشت رد وا ردقچ ره .دنکیم داجیا دنمهفب ار وا لامعا یاه هزیکنا

 رارقرب مهافت وا اب یرتمک دادعت .ددرگیم رتداتسا یتسردان زا یتسرد
 .دننکيم دییأت ار وا و هدومن

 همه دنکیم یعس .دنیرفآ یم دوخ نورد ار یلک مظن کی کلاس نیاربانب

 وا .دنک کرد ار شتایبرجت یعقاو شزرا و دیامن نیزوت یتسردب ار زیچ

 وا رد البق هک ینارحب لیلد هب و دوریم شیپ هدعاق و شور یانبمرب

 هک دهدیم صیخشت وا .دیامنیم رارقرب دوخ رد سدقم یمظن .هدش یلوتسم
 یاهراک و تسا هدادن ماجنا .دادیم ماجنا تسیاب یم هک ار یدایز یاهراک

 تاییرجت ًاددجم وا .تسا هداد ماجنا .دادیم ماجنا تسیاب یمن هک ار یدابز

 لقتنم هاگآدوخ هب هاگآدوخان زا ینعب افتخا زا ار هدش شومارف اب هتفوکرس

 تواضق دروم و هدومن تبث ار اهنا .دجنس یم ار هتفایزاب تاعالطا و هتخاس

 دزومآ یم وا .دروآ دوجوب مظن شنورد رهوج رد هکینامز ات دهدیم رارق

 نوریب زا ,شریدقت لک و دنکیم هبرجت ینوریب یایند رد ًارهاظ هک ار هچنآ

 تسود ار دوخ ریدقت وا رگا .دراد دوجو وا دوخ نوردنا رد هکلب دیآ یمن

 وا هب ریدقت تروصنآرد .دهد رییغت ار دوخ تسیابیم باسح نیا اب درادیمن
 .دیامن هیرجت تشاد دهاوخ تسود هک ار ییاهزیچ نآ ات داد دهاوخ هزاجا

 ناتسمز یرابدرب و یکداتسیا اب تخرد هک روطنامه (۱۲تراک) هتفیوآرادب

 رپ ناتسبات و راهب کرادت رد ار دوخ ةریخذ زین نیمز .دنکیم یرپس ار
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 هک تسا یزیچ نآ راظتنا رد یروبص اب زین ناوج درم نیاربانب .دزاسیم

 .درذگیم زیچ همه .دهدیم هدعو وا هب نوکس ی هرود نآ یط زا سپ یگدنز

 هرانک ایبد زا شا ینورد تیدوجوم رد ناسنا .یرایشوه زا هبترم نیا رد

 هتسسگ شریدقت مامت زا هکلب ءایند زا ار دوخ تالیامت اهنت هن وا .دریگیم
 رد .تسا هتفریذپن تروص رایسب یاه یراوشد نودب نایرج نیا و تسا

 دوخ دزیرکب اهنآ زا هتشاد لیم همهنیا هک یگدنز تالکشم مامت اب تروصنیا

 و راک .ینونک تیعضو زا هک دهاوخ یمن وا رگید الاح .دهدیم قیبطت ار

 .دزومایب اهنآ زا ناکمالا یتح دراد لیم هکلب دیوج یرود دوخ یاهتیلوئسم

 هرهچ شا یتورد یاه شزرآ و اهرواب اما دنکیم ندش ینابرق ساسحا یمک

 زا لهاج نایفارطا .دشخب یم یگزات و یدونشخ ار وا هیحور و کانبات ار وا
 ,دننکیم هدافتسا ءوس تسا هتفای دشر شا تلاصا زا هک وا یگداتفا و تناتم

 دنلب وا .دیوج یم یرود القت و زیتس هنوگ ره زا هک تسا نانچ وا هاگیاپ اما

 ار شاهجوت هک تسین نآ یوجتسج رد رگید .دنکیم راکنا ار شياه یزاورپ

 تیمها دوخ صاخ هفرح رد اب دزاس فوطعم ینوریب یایند رد دوخ هب

 دنکیم یعس وا لوئسم ناسنا کی ناونعب .دراذگب شیامن هب ار دوخ یدرف

 هدهعب .تخاسیم مسجم شتاروصت رد هک هنوک نامه هب ار دوخ فیاظو

 ییاهر ندرک راک ًافرص رگم زیچ چیه قیرط زا هک دنکیم فشک وا .دریکب

 هب قیرطنیا زا دناوتب ات دنکیم راک .راک رطاخ یارب وا نونکا مه .دباییمن

 یاه یدیماان مامت دراد زکرمت شراک هب هکنآ نیح رد .دبای تسد یدازآ

 شومارف .تخاسیم هدرزآ هتشذک رد ار وا هک هچنآ مامت و دوخ یگدنز

 شمارآ و ینمیا ساسحا و تسا هتفریذپ ار دوخ تشونرس وا .دنکیم
 قح یاضر میلست و ندرک تمدخ ادخ قلخ هب هک دنادیم نونکا .دنکیم

 .تسا یهلا برق ماقم هب ندیسر .ندوب

 ات دنوش هدز رانک ًاتیاهن تسیابیم هنهک یاهزیچ مامت (۱۳تراک) لاقتنا

 زا یشخب اب تسیابیم هک دباب یمرد درم .ددرگ هدوشک اه هزات یارب هار
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 لکشب دناوتیم عادو نیا .دیامن عادو دوخ تیدوجوم اب اه یکتسبلد

 وا .دشاب کیرش کب اب یتح اب .راک طیحم ای هناخ .ناتسود اب یظفاحادخ

 ان طقف و دنرذگدوز يتسود تاطابترا و یگداوناخ طباور هک دنادیم نونکا

 مامت دباب یمرد وا .تسا یقاب ناهج نیا رد وا هک دننامیم رادیاپ یتقو
 و دنتسه یناف لاکشا هب دودحم دنوشيم هداز یدام یابند رد هکیناسک

 زا یمئالع طقف اهزیچ نیا مامت و گرم هب ررقم دوخ نامز رد نیاربانب
 دوجو میظع یتردق ندرک اهر و میلست رد هک دروآیم رطاخب وا .دنرییغت

 .دراد

 تبسن یرت قیمع یهاگآ اب درم و هدرک هطاحا ار وا یهلا یاه ورین .دنا هتشک

 هلحرم هک دنک یم زورب وا رد تقیقح نیا .دنامیم یاجرب شیوخ فده هب
 نآ هب هکلب .مینک یم القت ردقچ هک درادن نیا هب یکتسب اه ناسنا ام یونعم

 هکنیا و میوشیم دنم هرهب دوخ ینهذ یاهورین زا ردقچ هک دراد یکتسب

 و هتخومآ ینالقع رظن زا وا هک ار هچنآ .میراد قشع دوخ دوجو رد ردقچ

 رد وا .ددرگ عقاو رتؤم و هدش ییاسانش یتسه رد تسیابیم تسا هتفابرد

 نیا هکینامز و دراد روضح اجنیا رد صاخ تیرومأم کی یارب هک دبای یم
 هب .دهد شرازگ ییرمان ناهج هب ار دوخ راک تسیابیم دسر نایاپ هب هرود

 رد .دنکیم شالت ینوریب ناهج رد هک هزادنا نامه هب ناسنا بیترت نیا

 .دوریم رتالاب حطس هب تتلاعف نیمه قدرط زا .تسا لاعف زین شدوخ نورد

 تّیدوجوم رد یا هدنیازف روط هب و دوش یم رت هدرتسک شا یگدنز قفا

 .ددرگیم رایشوه شیوخ

 تسا وربور یددعتم تاشیامزآ اب دوخ یناگدنز لوط رد وا (۱۵ تراک) وید

 لیامت لیلدب راب نبا اما .ددرکیم وریور نوردروناج اب رگید رابکی نوتکا و

 یناسفن ةتساوخ رب تسابیم .نارگید رب طلست و یدام تافلعت هب دیدش
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 و میظع یناطیش یاهورین طسوتب هدش هضرع تردق .ددرگ قئاف دوخ
 زا هلحرم نیا رد .تسا رت میظع سب هدش تساوخرد یاهب اما تسا بيهم

 تسا هدش رهام و تسد ریز یتیمز یاهوربن هب تبسن ردقنآ کلاس .لماکت

 کی هک دنک باختنا دناوتیم وا .دنبزگرب اهنآ نایم زا ار دوخ هار دناوتیم هک

 تقادص و یکشیپ یوقن اب ای و دشاب رورش یاهورین یارب رثؤم رازگتمدخ

 .دورب شیپ دوخ یلاعتم فده اهنت یوسب .هدومن یرابدرب لادنعا شور هب

 یتحار هب وا هک دنکیم داهنشیپ ار یهار ناطیش نونکا مه هک دسریم رظنب

 رکوجتسج هکیلاح رد .ددرگ لبان دوخ ینیمز یاه هتساوخ هب دناوتب

 یارب وید کمک . دبای تسد دوخ یعقاو فادها هب وید کمک نودب دناوتیم

 دودسم وا ی هوقلاب یاه ییاناوت رب ار هار ات تسوا ی هدرتسگ ماد یمدآ

 یاهورین هک تسنیا دراد هقالع ناسنا هب وا هک یلیلد اهنت تقبقح رد .دزاس

 .دراد نآ لصو هب ديما دوخ هک تسا یزیچ نآ زا شیب یمدآ رد هوقلاب

 و رتشیب یاهزیچ هک دزاس روآداب ار وا ات تسا ممصم مور ءاذثا نیا رد

 . دراد دوجو ینیمز یگدنز رد دنکیم هراشا وا ساوح هک هچنآ زا نیرت یلاعتم

 . درادن ندرک فلت یارب یدایز تفو وا و

 هدوسآو تحار یذام تتدوجوم نداد تسد زا هب یتیغر وا (۱* تراک) چرب

 اب قباطم تّیقفوم یبایزرا .لماکت یوجتسج زا هلحرم نیا رد .درادن دوخ

 وید زمر زا تراک نیا .تسا زیگنا هسوسو زونه یکاخ ناهج نیا طیارش
 ددرگیم رتشیب یاوغا بجوم هک هچنآ ,نیاربانب .دیامنیم تعباتم//۵ هرامش)
 هدارا اب قیاطم ار ناهج دناونیم و هدومن تردق بسک ناسنا هک تسا ینامز

 ,هلحرم نیا رد اما .دشاب یهاتوک تدم یارب رکا یتج .دنامن زاسمه شیوخ

 نکمم ريغ وا یارب یراج طیارش رد ار نتسیز هک تسنآ یپرد یتسه نوناق

 رتالاو سب یمدآ فده اریز .دیامن یونعم یورشیپ هب بیغرت ار وا و دزاس
 ار دوخ تادهاشم یارو هک دزومایب تسیابيم .تسا هدش نییفت دح نیا زا
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 تردق میلست ار دوخ یونعم تفرشیپ وا رگا .درگنب رت یلاعتم یحطس رد
 هبرض سپ .داد دهاوخ تسد زا هدروآ تسدب نونکات هک ار هچنآ .دیامن یام

 یم ءاکتا هطقن هک ار ییاهزیچ نآ تسیابیم وا و دهدیم خر یناهگان

 تسیابیم وا .دراذگ رس تشپ .دومنیم بوسحم رطخ یب و نما و .تشادنپ

 هلحرم هب هک دنکیم لمحت ار تقشم نآ یارب هدیشک جنر ناسنا هک دبایرد
 الاب یدعب یاه هلپ زا هک دزاسیم راداو ار وا جنر .ددرگ لقتنم یرتدیدج

 نامز نآ ات هک درکنب ییاه یناشیرپ هب توافتم ًالماک یا هیواز زا و دور
 جنر هک دبای یم رد یتفگش اب نونکآ یلو .دیدرگیم وا یگتسکش مهرد بجوم

 .دنسریم رظن هب تّیمها مک و زیچان شیاه تبیصم و اه

 راگزومآ کی هکلب ,کلاس کی اهنت هن نونکا ام رکوجتسج (۱۷ تراک) هراتس

 ار وا ًاعمج هنهک تاقلعتم و تاداع زا یشوپ مشچو دیدج طیحم .تسا
 زیگنادوخ و یناهگان تاقافتا .دنک یگدنز امنيا و نونکآ رد هک دنزاسیم روآداب

 رد اه هراتس شقن هب .دنزاسیم هاگآ شا هتفهن و قالخ یاهدادعتسا زا ار وا

 هدوب زادنا مشچ نیا بوذجم اه ناسنا رود یاه نامز زا !دیرگنب بش نامسآ
 میلعت یسانش هراتس .دنا هدش یربهر نامسآ رد تامالع نیا طسوتب و

 نآ یتح اما .دنراذگیم ربثأت ام یناگدنز هب ناگراتس یاه تبعقوم هک دهدیم

 مشچ نیا هب هراومه یساننش هراتس ملع زا یهاگآ چیه نودب دارفا زا هتسد
 یلامش هراتس زا نارفاسم .دنا هتسبرگن شیاتس و نیسحت اب رود یاهزادنا

 بیترت رد ار یریواصت هراومه دارفا .دنا هدرب هرهب دوخ هار نتفای یارب
 .الاح .دنا هدرک قلخ هطیار نآ رد ییاه هناسفا و هدومن هدهاشم ناگراتس

 اهنآ یوسب ار دوخ هار نانیمطا اب و یمارآ هب ام هک روطنامه نامز نیارد

 ناگراتس .دنتسه نامیارب یرکید یاه مایپ لماح زونه ناگراتس .ميياشکيم

 و ییاناد .تفرعم یهوقلاب یورین و .نآ رارسا مامت اب یتسه ناهج هدنیامن
 ار دوخ یگنادواج لاکشا ام رگوجتسج هک تسا یریسم نیا .دنتسه تاماهلا
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 و یگدنز هب تبسن شخب دیما زادنا مشچ کی وا نونکا .تفای دهاوخ نآ رد

 یتردق وا هب ناگراتس .دهدیم شرورپ دوخ رد ار یگدنز تاناکما هب نامیا
 وا .نآ هب لوصح یارب اما .دنربیم هرهب نآ زا نارگایمیک اهنت هک دنهدیم

 جیاتن (۶ زمرا چرب هک روطنامه .دراذگ رس تشپ ار یا هدودحم تسیابیم

 و ینادواج تردق (۱۷زمر) هراس .دنکیم هضرع ار لوقعمان تردق راب تبکن

 هدنیامن .ناگراتس .دزاسیم نایامن ار ناهج نیا یاه تیدودحم ءاروام

 یقیقح کرد رت مهم همه زا و .دنتسه فادها هب ندیسر یارب هوقلاب یورین
 نایادخ هک دننکیم لقن نانوب ربطاسا .دنشاب تسیابیم فادها نآ هک هچنآ

 ار نانآ ندوب هنادواج ات هداد رارق ناگراتس فیدر رد ار اهناسنا ینامسآ

 رداق وا .ناسنا ییاریمان یفرعم یارب تسا یزاغآ (1۷ زمر) .دهد تراش

 (نیمز) هاگآدوخ یوسب ار دوخ (بآ لادوک) هاگآدوخان یژرنا هک ددرکیم

 و ,یگدنز هب تبسن شخب دیما زادنا مشچ کی وا .بیترت نیا هب .دزاس یراج

 .دهدیم شرورپ دوخ رد ار یگدنز تاناکما هب نامیا

 نورد هب هک دریگیم رارق یطیارش رد وا رگید راب کی (۱۸ تراک) هام

 .ددرگیم وربور یهاگآدوخان یاه سرت و دیلپ حاورا اب راب نیا .دزادنارظن

 ایور و سوباک ,یراد هدنز بش اب هام یتشور رد هک دبای یم رد ام رفاسم

 یلاکشا وا یاه سرت و دیامن يط یرایشوه ورملق رد ار دوخ رفس دناوتیم
 قالخ یاه هشيدنا اهنت هن تامهوت و تاروصت .دنراد ناروناج تروص زا

 تسیابیم وا و .دنزاسیم ریزارس وا هاگآ نهذ هب ار یکانفوخ لاکشا هکلب

 .ددرگ وربور ناروناج و نیطایش اب هک ییاج دور ورف نورد هب رت قیمع
 تعییط اب .دنکیم لرتنک و دنامنیم بذج هک تسا یسیطانغم یاراد هام

 ءاهایؤر ورملق .ددرگیم طبترم یهاگآدوخان هب و .دیوگیم نخس ام یناویح
 .دیاد یمن طابترا لاه و هنيا هب هک تبسا یرکفت عون ره و تارطاخ .اه سرت

 تیفقاو کی ام هب اریز دنمانیم راد هیاس شخب ار یهاگآدوخان ناسانشناور
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 یناسأب دینزب مدق هام رون ریز امش رکا .دهدیم هئارا هدش فیرحت

 ناهگان .دینک روصت دوخ فارطا رد ار دننام حبش یاهزیچ عاونا دیناوتیم

 ناهنپ یراوبد تشپ ار دوخ رفن کی دیرادنپ یم .دیونشيم یبیجع یادص کی

 زیچ همه .دنکیم تکرح امش رس تشپ یا هناگیب دینک یم ساسحا .دنکیم

 کی یگرزب هب شوم کی هیاس .دنکیم هولج گرزب دوخ بسانت زا جراخ

 و راتفر یور هاگ هک تسا تاروصت راک نیا .مینکیم هبرجت هام ریثأت تحت

 و میوشیم هتخيگنارب دوخ تاروصت هلیسوب ام .دراذگیم ریثأت ام لامعا
 ریسم زا اب و .دراد زاب دوخ هار همادا زا ار ام دناوتيم تلاح رییغت ندا

 .دزاس فرحتم

 اب .دسربم رظنب زیگنا لد رایسب تسا هتسشن نامسآ رد اجنآ هک هام

 ار نیمز هرک فارطا بآ نت اهنویلیم و هدوب دنمتردق تیاهنیب نیا رب دوجو

 ًارهاظ ریثأت کی هچرگ نیاربانب .دیامن بذج دوخ یوسب هفقو نودب دناوتیم
 زا یخرب .تسا دنمتردق یهجوت لباق روطب یلو دهدیم ساکعنا ار یمارآ

 تحت یهاگآ چیه نودب تاناویح زین و ایرد ریظن تعیبط رایشوهان رصانع
 و رصانع هنوگنیا زا ار اه ناسنا هک هچنآ .دنتسه هام یاهورین ریثأت

 اب دزومآیم ریسم نیا رد کلاس .تسا یدنمشوه .دزاسیم زیامتم تاناوسح

 .دهد شرورپ ار دوخ یحور یاه ییاناوت و ددرگ طبترم دوخ یهاگآدوخان

 دوخ رایشه لرتنک تحت ار اه ییاناوت نآ تسیابیم هک تسیا هلحرم نیا اا
 هک تسنیا هام کانرطخ یاه هبنج زا ندرک رذج یارب هار اهنت .دهد رارق

 نآ ششک لباقمرد تسیابیم کلاس .دیامن لبقت ار هنارایشه لرتنک ًادمعت

 و نهذ زا هک دزومایب تسیابیم وا .دریگ تسدب ار دوخ لرتنک و دنک تمواقم

 میلست یتتعقوم نینچ رد و .دنک هدافتسا تدم مامت رد دوخ یدنمشوه

 راونا و تسا ساکعنا رگنایامن هام هوالعب .دوشن دوخ تاساسحا و زبارغ

 دوخ ینطاب تابص وصخ زا ار اهنآ هک دنادرگیم زاب یلاج رد ار ددشروخ
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 زا - دوخ تاریثأت باتزاب هب میناوتیم ام اجنیا رد .تسا هتخاس دنم هرهب

 ار دوخ یاه هشيدنا هکنیا هب .مينکفايب رظن - مدرم ریاس تایصوصخ قیرط
 .دنتسه ام فارطا رد هک یناسک نآ رد .مینیب یم هنوکچ نارگید رد

 .مینیب یم ار نامدوخ یاه هبنج و ریوصت دوخ نادنزرف رد ًاصوصخ
 نامه تباث روطب ًابیرقت میهدیم تبسن نارکید هب ام هک ار ییاهزیچ
 شيامن هب ام زا ار یداعیا هام .میهدبم ماجنا نامدوخ ام هک دنتسه ییاهزیچ

 مهرد یارب یلو .میرادن ار اهنآ اب ندش وربور هب لیامت ًاحیجرت هک دراذگیم
 .میدنمزابن تقادص هب دوخ تالایخ نتسکش

 یاه سرت اب هام هلحرم رد ام رگوجتسج هکنآ زا سپ ۱٩( تراک) دیشروخ

 یاراد هک دبای یم یعون هب یگدنز اب ار دوخ سامت وا .ددرگیم وربور دوخ

 دازآ یناسنا ناونعب وا .تسا غلاب کی دید یافرژ اب هارمه کدوک کی یگداس

 و رهاظ رد ار هدنشخرد یتداعس و دنک نایب ار دوخ تاساسحا دناوتیم

 هلحرم رد دوخ رت فرز تاروصت فاشتکا اب وا .دیامن هبرجت ود ره نطاب

 دناوت یم تّیعقوم نیا زا و .تسا هتفای یسرتسد دوخ نورد دیشروخ هب هام
 .دیوج هرهب قّالخ دصاقم یارب

 دوخ قطنم و لقعت ,یدنمشوه زا هک هدش هداد یهاگآ وا هب هام هلحرمرد

 زا دناوتیم یگداسب وا هلحرم نیا رد .دیامن هدافتسا شیوخ یاقب یارب
 زاجم وا .ددرگ رورسم اه ییابیز زا و هدرب هرهب دیشروخ عوبطم یامرگ
 نآ ندش لماک ریسم رد هک هچنآ و هتخومآ نونکات هک هچنآ زا هنادازآ تسا

 .دربب تذل تسا

 اما .دنکیم هراشا ناهنپ شناد هب و .دبات یم دوخ شبات ساکعنا اب هام

 وا هب و .ددرگیم تیقالخ و شالت و راک بجوم نامسآ رد دیشروخ روضح
 .دشخب یم ینامداش و کاردا و امرگ

 ام .ترارح و ییانشور نودب .تسا یگدنز و رون .امرگ رگنایامن دیشروخ

 ی هرایس تقیقح رد .دوب میهاوخ یگدز خب و امرس ,یکیرات تیعضو کی رد
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 ارچ هک دناد یم ام رگوجتسج نونکا .دوب دهاوخ ناریو و کورتم ناکم کی ام

 نیب ام یرازگتمدخ نوچمه دیشروخ .دراد تیمها ردقنآ دیشروخ روضح

 هاگرذگ رگنایامن دیشروخ .دنکیم لمع تّیرشب و ادخ نیب ام ,نامسآ و نیز

 .تسا رگید ناهج یونعم ییانشور و ناهج نیا تیر لباق ییانشور نیب ام

 کدوک کی تیموصعم و تّیفافش اب دنکيم هضرع هک یتاکرب هب میناوتب رگا

 .تشاد میهاوخرب ار تیهولا یوسب یدعب مدق میوش کیدزن

 یط هک تسا ییامنهار هکلب .دنکیمن هراشا ینورد قیاقح هب اهنت دیشروخ

 رد رتشیب حوضو اب میراد راکورس اهنآ اب هک ار ییاهزیچ تیعقاو زور

 هنیمز .تیعقاو عون ره شنیرفآ رد یدوهش یورین رکا . دراذگیم نام رایتخا
 تیوقت ار ام تیقالخ و راکتبا هک یراک رازبا و طیارش دیاب دشاب یبوخ زاس

 ليم یب .هدرسفا .هدرمزپ مدرم شالت و راک نودب .دنوش مهارف زین دیامنیم

 .داد دهاوخ تسد زا ار دوخ یلصا گنر یگدنز و دنوشیم هجوت یب و

 رطع و میوش فقوتم تسا مزال یهاگ هک دهدیم میلعت ام هب دیشروخ

 .مییامن مامشتسا ار خرس یاهلگ

 یارب هک دسرپیم ام کت کت زا هکلب ءام رکوجتسج زا اهنت هن دیشروخ
 زا یگدولآ تارثا ندرک کاپ یارب ایآ .مینک یم هچ شیوخ مسج زا تبقارم

 دراد زاین ینس ره رد سکره ؟میهدیم ماجنا یراک هچ دوخ یاه متسیس

 نیرتمهم زا یکی اگوی رد .دهد ماجنا یندب یاه شزرو و تانیرمت یرس کی

 شش یارب یلاع شور کی حبص ماگنه و دراد مان دیشروف رب مالس تانیرمت

 یاه تراهم و اه تیلاعف رد هک دنادیم نونکا ام رگایمیک .تسا ندب یاضعا

 یعقاو تارمث و هدومن داجیا ینشور و تبثم تارییغت دناوتیم دوخ یراک

 رد ار تفرعم عولط رگایمیک هلحرم نیا رد .دیامن هدهاشم مشچ هب ار نآ
 وا اما . ددرگیم یراج وا قیرط زا تردق . دنکیم ساسحا شیوخ دوجو

 . تسین تردق نیا یهمنچرس
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 رت کیدزن وا یگدنز ینایاپ یاه لاس هک روط نامه (۲۰ تراک) زیخاتسر

 هب تبسن وا تایرظن و رتاوتحمرپ یگدنز زا وا یاه شرگن .دنوش یم

 ییاوآ هب تسیابیم هدیشک جنر و هتخپ درم اما .ددرکیم رتایوک نآ یایاوز

 نونکا وا .دیامن هجون دناوخیم ارف ار یرت یلاعتم تّیدوجوم وا نورد زا هک

 دناوت یم نونکا .دنتسه طابترا رد رگیدکی اب ناهج رد زیچ همه هک دریذپ یم

 هب تبسن و .دزیرب رود ار شا هنهک دیاقع یگدنز رت قیمع کرد تهج رد
 زا یا هزات لصف راک نیا ماجنا اب .دنک رایتخا توکس دوخ یاه یرواد

 .دنامن یم زاغآ ار یناگدنز

 هداد خساپ وا تالاوئس ماجنارس هک دهدیم صیخشت هدومزآو هتخپ درم

 نایاپ یانعم هب نیا و ,دندرگیم فرطرب وا یاهدیدرت و یمگردرس .دنوشیم

 زا یکی .تسا هرابود دلوت ای دیدج یهاگآ کی زاغآ و هنهک یایند کی

 هاگانب وا هک تسا ینامز یناسنا یاه هبرجت نیرت یندنام دای هب و نیرتابیز

 لوحتم ار دوخ حور .ددرگ رادیب دوخ یاپ ريد باوخ زا هک یا هتفخ نوچ

 یارب شیوخ هنهک یاهرایعم و تاداع زا یرایسب اب نآ رثا رد و هتفای
 هک تسوا یارب یگدنز زا یا هزات لصف زاغآ عادو نبا .دیامن عادو هشيمه

 هچ !تسا زیکنا تفگش شنایفارطا و صخش یگدنز رد نآ دنمتردق ریثأت

 نینچ زا نتفریذپ ریثأت اب اهنت هک یقمر یب و لصاحیب یاه یگدنز رایسب
 یپ شیوخ تلاسر زار هب و هتفرگ دوخ هب یا هزات یانعم و گنر ییورین
 .دنربیم

 ناسنا هک تسا ینایاپ یب جنر و هودنا ,یلوحت نینچ دمآرد شیپ ًالومعم
 هک ینادرگرس و یهانپ یب زا یبیرغ ساسحا .دریگیم ارف دوخ رد ار هدرزآ

 زا زیرک یورین نوچمه و دراذگیم میتد و هراوآ اهتنا یب ناهج نیا رد ار وا

 یتسد ییامغا نینچ رادوریگ رد .دهدیم قوس وس همه و وس ره هب زکرم

 یارب تمیزع ماگنه" هک دهدیم رس ادن و دوشیم زارد وا یوسب نابرهم
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 زا ار وا رپ ریت باقع کی نوچمه یا هشيدنا "تسا هدیسر ارف کرزب یرفس

 و ریس هب اه تمکح زارف رد شا هتفشآ حور .دربیم نامسآ جوا هب نیمز رعق

 قشع رون زا هدش نشور یبلق اب هک تسا یرثاز وا نونکا .دزادرپبم کولس

 هب و هتفای ار دوخ لیصا یاه شزرا .ینادواج یورین زا هتفاي شپط و

 ۱ .دزادرپ یمریا هزات یوجتسج

 هدیدرگ هاگآ شنورد ییادخ زکرم زا هدروخلاس درم ( تراک) تاتئاک

 زیچ همه .دنتسه موادم تکرح رد ناهج تارذ مامت هک تسا هتفادرد وا .تسا

 نیا رد وا .دریگیم همشچرس ًادبم کی زا اما تسا شهاک اب ریثکت لاح رد اي
 زا .تسا هدومن لددعت دوخ نورد ار کاخ و اوه .بآ ,شتآ یاهورین هلحرم

 قایتشا و اه یهاوخدوخ .اه تداسح مامت زا .دوخ یاه یمظن یب مامن

 هب وا .تسا هتفاي افش اهنآ ریاظن یتایفیک و بذاک یاه تردق هب ندیسر

 زین دوخ ینوریب یگدنز رد ار یگنهامه و مظن .شا ینورد یگدنز تازاوم

 .تسا وریور شا یعقاو دوف اب وا ههرب نیا رد .تسا هتخاس یراج

 نارگید هب ار دوخ براجت یاه هنیجنگ هک دنا هتخومآ وا هب هار ناراکزومآ

 گربلگ هک یلک لثم تسرد ار یناهم قشع شیلق رد نونکا وا .دهد لاقتنا

 میتسه وربور یرگایمیک اب ام نونکا .دنکیم ساسحا تسا هدوشک ار شیاه

 یمامت ,تسا هدیسر رترب یناهج هب یناف رهاظم زا .دوخ یگدنز ریسم رد هک
 زا وا.تسا هتخاس اهر ار دوخ یویند لاکشا مامت زا و هتسکش ار اهدس

 هتفای لاقتنا زیمآ زاجعا یهاگآو ترطف یوسب ایند بیرف رهاظ یاه تردق
 .تسا 5

 وناب پاپ دوخ مالک یب راگزومآ نیلوا اب هک دروآ یم دای هب ار ینامز وا
 اب و تسیرگنیم وا هب فرز یهاگن اب هکیلاح رد دیدرگ وربور ( ۲ زصر/

 س دقم دبعم رد وجتسج هب توعد ار وا و تفگیم نخس وا هاگآدوخان

 رگوجتسج یارب ار هدرپ هار یادتبا رد وناب پاپ نیا رب دوجو اب .دومنیم
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 .دهد همادا تقیقح یوجتسج هب ییاهنت هب وا هک دومن ررقم و دوشکن هتخپان

 راکشآ تلوهسب ناسنا یارب ار تقدقح تاذ دوب رارق سّدقم دبعم ہھلا رگا

 کلاس رگا رگید فرط زا .تشک یمن لصاح یزیچ بیترن نیا هب .دزاس

 تیعقاو رد ار نآ تسناوت دهاوخ ,تقیقم یوجتسج رد دوخ و دشاب قانشم
 ادوب دهاوف تقیقف نیا شدوف وا اریز دباب دوخ یناگدنز

 یزیچ نآ اما .تسا بوخ رایسب قطنم و لقع تروصب .هار نیا رد ندیمهف

 قطنم و لیلد .دزیخ یمن رب نورد زا دوشیم هدیمهف قطنم قیرط زا هک

 زا زونه فصو نیا اب .دنکیم یرای ندیمهف رد ار ام ًافرص هک تسیا هلیسو

 رگومتسب ناونعب ام هک ار یزیچ نآ .تسا رود رایسب کاردا و صیخشت

 اهنآ تیعقاو و تاملک موهفم هکلب .تسین تاملک میتسه نآ لابند هب انعم

 .دومن میهاوخن هبرجت ار نآ دونش و تفگ قیرط زا زگره هک تسا

 یرکایمیک و ادوب هار

 هدش رادیب ناسنا کی زا زراب هنومن کی 'ادوب یفسلف و یخیرات تهج زا
 هلاس ۸۰ یناگدنز لوط رد هک دسریم رظنب یاهناسفا یا هنوگ هب وا .تسا

 یلاع ان ییارگ یدام یاه شزرا نیرت ییادتبا زا ار یلماکت یاه نارود دوخ

 ادوب تورات ۀفسلف رد لیلد نیمه هب . تسا هدومن یط یناحور تاجرد نیرت

 .تسا هدیدرگ یفرعم نیب ناهج یرگایمیک و هتخومآ زار ناسنا زا یا هنومن
 .تخاونکی اما مارآ .ةقرم و هناهاش یگدنز کی نایم رد هک دوب اه لاس وا

 رد .فده یب یلو اه تذل و شیع عاونا زا رادروخرب .هدنیاسرف یلو هدوسآ
 دوب هدش انب لاس فلتخم یاه لصف یارب هک دوخ ناولا یاهرصق نیرتابیز

 ی هدشمگ .تشگ یم نوزفا زور هب زور هدازهاش یرارقیب یلو .درُییم رسب

 هک تسا یناسنا حور طیارش اتاورین .دادیم سرد مدرم هپ ار اناورین هب ندیسر و ندرک یگدنز حیحص شور ادوب ۱

 .تسا دازآ اهدرد و اه هتساوخ مامت زا و دنک یگدنز ندب رد درادن رابجا
۰ 
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 و تاقوا .تفرگ یمن لکش یذام یایند ماود مک تالمجت و اهرویز و رز اب وا

 مامت .تشگ یمن پاریس ینارذگشوخ و لمجت .طارفا و شیع اب وا یناوج

 و هدرتسک بلق یوگخساپ و وا درد محرم تشاد رایتخا رد وا هک یتورث

 رت یلاع یاه فده یوجتسج رد وا معصم و دنمورین تعیبط .دوبن وا خارف

 یم هطاحا ار وا فرز یهودنا و یدیماان جیردتب سپ .دوب یرتراختفا اب و

 وا !دوب اجک رد لکشم .درکیم سح دوخ حور رد یمهبم بارطضا و .دومن

 یتفلاخم و هفقو نیرتمک نودب تساوخیم هک هچنآ اب درکیم بلط هک هچره
 !دوب نادرگرس و یصاع نینچ ارچ سپ .تفرگ یم رارق شرایتخا رد

 رورس و ترشع رد قرغ نوماریپ زا تقوم یزیرگ یارب هدازهاش ماجنارس

 اب اه شدرگ نیا رد .دزادرپ یم رهش جراخ یاه شدرگ هب یا هکسلاک اب دوخ

 نامشچ زا دشیم یعس هراومه هک ددرگیم وربور یزیگنا میب و هزات قیاقح
 و یتابث یب یاه هناشن دوخ ی هزات تافاشتکا رد .دوش هتشادهاگن رود وا

 .هانپرس یب و توترف یدرمریپ لاکشا هب ار ینیمز تادوجوم ندوب تسس

 بیترتب هداتفا هداج رانک رد ناجیب یدسج و .روجنر و فیعض یرامیب

 .دنیآیم دورف وا بلقرب یرجنخ نوچ اه هنحص نیا زا کی ره .دنکیم هراظن
 رادیدپ وا حور رد یا هزات یاهرذب و اه هشيدنا رظانم نیا مامت هدهاشم

 .یرامیب و یریپ تکالف زا ار ناسنا هک دباب یم رد ییوخب نونکا وا .دزاسیم

 - یکاخ ناهج نیا رد - هنامز یاهدادیب رگید و یناشن و مان یب و گرم

 .تسین یزیرگ

 زا و دنک یم هدهاشم زین ار ایند کرات یبهار ,شدرگ نیح ناوج یاماتوک

 سپ .دوریم ورف رکف هب وا یابند کرت و ینیشن هشوگ یگدنز تداعس ندید

 .شالترپ و هتسبرمک ناراکتمدخ ندید اب دوخ صوصخم خاک هب تشک زاب زا

 تالآ تنیزاب ار دوخ هک ینادنمتورث و ابرسلد و ابیز ناگدنزاون و ناصاقر

 اه یتشز نونکا .دبای یم یراگزاسان عمج رد ار دوخ .دندوب هتسارآ اهبنارگ

 یعقاو نانمشد تسناوتیم زین و .دید یم لد مشچ هب ار ناسنآ یتابث یب و
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 رد یبوک .دهد صیخشت دندوب ناهنپ زین وا دوخ دوجو رد هک ار دوخ

 هدیدرک وربور نفعتم و موش داسجا و دیلپ حابشا و حاورا اب یناتسربق
 ی هوحن و تارطاخ و .تخادرپ رکفت هب ار بش نآ ناوج یاماتوک .تسا

 .دینارذگ رظن ریز امامت ار دوخ یناکدنز
 نیا ردقچ و دیامیپ یم ار یا هدوهیب یکدنز هچ هک داد صیخشت ناهگان
 رد یلوحت هک تفایرد یتفکش اب .دناشکب نییاپ ار وا دناوتیم یگدنز عون
 وچمه وا ینورد یکدنز رد هک یلوحت .تنسا هداد خر نشدوجو دوپ ورات

 .دیشخرد یم حبص دیشروخ

 یکدنز هار باضتنا یارب دوخ ینورد تازرابم نیلوا اب وا تصرف نیا رد

 رو هلعش و نتخوس لاح رد ار دوخ ی هدوسآ و نما ی هناخ و دیدرگ هجاوم

 وا حور ریخست یارب رش و ريف یاهوریپ تّیعضو نیا رد .تشاکنا ندش

 هداد ربخ وا هب زین ار شرسپ دلوت تعجارم ماگنه .دننکیم هزرابم تخس

 .دزاس دنب یاپ یکدنز نیا همادا هب ار وا تسناوتیم هک یریجنز .دندوب
 زا ار تردق وا تشکن ینورد یاه شکمشک و اشدیدرت میلست ناوج ةدازهاش

 و یراکمه هب راداو ار اهنا و هدیشک نوریب دوخ نورد داضتم یاهورین
 ات تفک کرت ار هناخ ردام یاه کشا و ردپ تفلاخم دوجو اب وا .دومن تعباتم

 .دنا رذکب راکزور دوخ ینامرآ یگراوا و ینیشن هشوگ رد

 رو هلعش وا بلق رد ار یرون تقیقح ینایرع و یخلت تسنادیم نونکا وا

 تفر دهاوخن یشوماخ هبور زکره هک تسا هتخاس
 شوماخ لهج و دسح .هنیک .صرح شتآ هک یماگنه تسنادیم نونکا وا

 .درک دهاوخ ساسحا ار هدنخرف تداعس و میظع شمارآ وا بلف ددرک
 زا تسیابیم هک دیسر دهاوخارف ینامز دوز ای رید هک تسنادیم نونکا وا
 نآ و .دنکرب لد یکاخ ناهج یاه یکتسباو و ینیمز تادوجوم هب قنالع

 .درذکب و دراذکب .دنک اهر ار زیچ همه تسیابیم هک تسا یماگنه



 .A تمرات رد رش و ریف یاهورین

۳ 

 ځور ییاناد و لامک شیادیپ ریسم رد ار یکولس و ریس وا ماکنه نآ زا
 قیمع تارکفت و اه هشيدنا رثارد ملاع نیناوق هک تفایرد وا .دومن زاغآ

 .دش دهاوخ نابع و فشک

 اهنت دهدیم خر باختنا کی رثارب هک یناهگان رییغت و ینوگرگد نیا

 ریاظن فلتخم یاه تیعقوم رد و یبسن روطب و هدوبن ادوب هب رصحنم

 ساتسح یحور و یوق لتخت یورین زا هک یدارفا دنرایسب .دراد یرامشیب

 رییغت ار دوخ یناگدنز یشم طخ دنا هتسناوت یا هقرج اب و هدوب رادروخرب

 هک ار تراسا کیرات یاهراوید دوخ ینورد کرجم یورین اب دارفا نیا .دنهد
 هرابکی هب دناهتخاس انب دوخ فارطا رد تداع ریجنز رثارب زارد نایلاس یط

 هب ندیسر اب .دنزاسیم راومه ار دوخ نیتسار هار نآ زا رتارف و هدیشاپورف

 نمی و دنوشیم رادروخرب یدیدج سح و ییانیب زا نانآ «یا هلحرم نینچ
 امن تهج و شخب ماهلا ناشراتفر و راذگریثأت و توافتم اهنآ نایب قافتا نیا
 .ددرگيم

 : تورات رد اهداضت

 هک لیاقتم و فلاخم تالیامت و میلاعت مامت زا تسا یا هشقن تورات هفسلف

 نیا ندناوخ یارب .دشاب هتشاد نایرج نامز ره رد درف یگدنز رد دناوتیم

 یلک روطب .تسا هدنهد یراب و یرورض رایسب داضت نوناق کرد هشقن

 فلاخم یاهبطق نتسویپ مهب زا اریز ددرگیم یشان داضت زا هراومه لماکت

 هکینامز رد تیفیک ره .دوشیم لصاح یگنهامه و لامک دنیآرف هک تسا
 لماک ار رگیدکب اهداضت یمامت .دنکیم دوخ فلاخم رب هراشا .دوش هتخانش

 ار گرم .. یگدنز و ار زور . بش . ار ثنؤم .. رکذم هک روطنامه .دنزاسیم

 .تسا یزام ناهج زا یساسا لصا کی نیا .دزاسیم لماک
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 فقاو یگدنز یانعم هب و دباییم شرورپ داضتم یاهتیعقوم رد ناسنا

 یعقاو یاهتخانش هب دناوتیم وا هک تسا تروص نیا رد اهنت .دوشیم

 .دیوجب اهنآ نایم زا ار نزاوت و لداعت هار و هتفاب یسرتسد

 دورف امش رب دوریم نآ راظتنا نیرتمک هکینامز رد بلغا داضت یاههبرض

 باوخ زا ار امش اههبرض نیا .دزاسیم توهیمو تام ار امشو دیآیم

 اب بسانتم یاهبرض ره .دشکیم نوریب هاگانب توخر تلاح و یگرمزور

 امش رد تريح ای و ینامداش .یناشیرپ یعون دناوتیم دوخ صاخ تیفیک

 .درکدیهاوخ سح دوخ دوجو رد ار نآ قیمع ریثأت هظحل نامه و .دیامن داجیا
 هدرک باترپ مرگ اب درس بآ زا یرختسا رد هاگانب ار امش هکنآ لثم تسرد
 زا (زیخاتسر) ۲:دامن .دنزیگنارب امش رد ار یاهزات ساسحا و دنشاب

 و لوحت بجوم هک یقافتا .دیامنیم یکاردا نینچرب هراشا ریبک یاهتراک
 دیهد ماجنا دیناوتیم امش هک یراک اهنت و ددرگیم امش دوجو رد یرایشه

 تبثم هوجو هب هراومه .دینک ییاسانش و کاردا ار نآ یتسرد هب هک تسنآ

 فعض و تردق و نآ ییابیز و زار هب ات دییامن هجوت تاقافتا میلاعت و

 .دیربب یپ شیوخ

 ار وناب پاپ و رگایمیک هکینامز شیوخ رفس یادتبا نامهرد ار لصا نیا هلبآ
 زیچ چیه هک دنهدیم ناشن وا هب تتصخش ود نیا .دبای یمرد .دنکیم تاقالم

 اهنت .دوش فیصوت هنزاوم بطق کی تروصب ازجم و اوزنارد دناوتیمن

 تدمو لصا ای یگناگی نآو درادن دوجو داضت هک تسا حطس نیرت قیمعرد

 یرامشیب توافتم یاهورین رد ار یگناکی ام «یکیزیف یگدنزرد اما .تسا

 یناهوریت اه نیا .تسا ترلک لصا نیا و میرگنیم هدش میسقت تروصب

 . مینک یم وجتسج نزاوت یارب دوخ تیاده رد ام هک دنتسه
 زا یرایسب رد ام زا کد ره هک تسا نآ رگناشن هناگود و تسیب شخرچ

 زا .هتفاين ارف سورد و میلاعت و ریذپان بانتجا تاهابتشا لیلدب عقاوم



 ۵۱ تورات رد رش و ریه یاهورین

 یارب مزال کرد و تماهش دقاف یهاگ .مینامیم زاب دوخ یاه ییاناوت تخانش

 ار شیورد یاوآ زگره دارفا یضعب .میتسه دوخ حوطس نیرت قیمع فشک

 هک ار جرب یشاپورف و نارحب زگره اب .دنونش یمن یرکن نورد یارب
 هب .دننک یمن هبرجت .دزاس دازآ دوخ سفن تاماکحتسا زا ار اهنآ دناوتیم

 تسکش اب ًاررکم اما .میوش قئاف دوخ تالکشم رب مینک یم يعس ام تاعفد

 میلست و ندرک اهر - دهدیم هلفیوآ رادب درم هک ار یسرد .میوشیم وربور

 یکی یارب و تسا نیگنس هداعلا قوف هک یشیامزآ نارذگ- تسا ندش هبرجت
 هجاوم اهراب نآ یاه یتخس اب هکنآ رگم مینیب یمن یا هراچ نآ اب ندش

 .میوش
 رادشه تامالع هب شیوخ هار ّیط یارب رگا هک تسا یرفاسم یمدآ

 اب ار یرگنشور و تفرشیپ لحارم دیامن هجون نورد رگتیاده یهدنهد

 .درک دهاوخ یربس تیقفوم

 هب ندیسر یارب .تسا نزاوت رد هشيمه تیاده تفایرد یارب راک دیلک

 میراد سرتسد رد هک ییاهورین مامتزا هنوگچ هک مینادب تسیابیم نزاوت

 ماجنا هک هچنآ هب .مییامن لقتنم ارنآ و هدرب هرهب یونعم هچ و یدام هچ
 شواک ار دوخ یاه هزیگنا و اهزاین .ميشيدنايب داد میهاوخ ماجنا و میا هداد

 ار دوخ رت مهم همه زا .ددرگ لذبم کاردا هب یریکارف هک میهد هزاجا .مینک

 تیاکش و هلان تالکشم زا رتمک و میریگارف ار یرابدرب هک میزاس راداو
 .میهدرس

 هب رتمک هک میا هدرک تداع هرمزور یگدنز رد اهراک ماجنا هب نانچ ام

 و نوکس مایا یکداسب هک تسا مهمرایسب .ميزادرپیم توکس و نوکس تاقوا

 هچرگ .مییامن یربس و ميزومایب میا هدرک هک ییاه شالت لابقرد ار راظتنا

 دياب هک هچنآ تقیقحرد اّما .دسریم رظنب نکاس زیچ همه یعطقم نینچ رد

 و دندرگیم یراج دوخ یلصا فادها تمسب اهراک .دریذپ یم تروص دهد خر

 .دیسر دنهاوخ رمت هب تسرد نامز رد
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 اب ام لامعا هک مینکیم ساسحا ینامز ار نزاوت و یگنهامه .,یلکروطب

 یگنهامه نیا هکینامز ات ,دشاب هتشاد تقباطم ام یبلق یاهرواب و اه شزرا

 یاه ییامزآروز و ینورد یاه شکمشک .مینکن ساسحا دوخ دوجو رد ار
 سرد ام بلغآ .دننک یمن اهر ار ام یا هظحل و دنباب یم همادا لباقتم ةيناجود

 یصخش دراد ناکما .میریگیم اهدامن شخرچ بیترت و تبون زا جراخ ییاه

 یکدوک تخس نارود لیلد هب دوخ یگدنز لیاوا رد ار یناهن تردق تاّیفیک

 دراد ناکما .دزومایب اهدعب ار هبا]ا زمر لرتنک و طلست یلو .دیامن بذج

 اما .ددرگ بلاغ وید ییارگ یذام تّیباذج رب ینیشن هشوک قیرط زا یصخش

 .دشاب هتشاد قاشع دنویپ و هناقشاع طابترا یریگدای هب زاین رگید یتقو رد

 لحارم یط دشر ناتساد کی ًاتقیقح یکدنز زا لماک ةرود کی هک تفگ ناوتیم
 .تسا ام حور تفرشییزا رت هدرتسگ

 اب هک تسنآ مهم .تسیچ یسانشدوخ یارب ام یوگلا هک تسین مهم
 دنهدیم ناشن ام هب لاحرهب ریبکزومر .میبايب ار هار هشقن دوخ یدنمشوه
 رسارس رد یدانز دارفا .دنتسه یگدنز زا ام یلصا فادها .لامک و تئمامت هک

 ار دوخ ینوریب و ینورد یاه تبعقاو هک دنتسه ییاه شور لابند هب ایند

 یناگدنز یرت قالخ و رترابرُپ وحن هب ات .دنناسرب یگچراپکی و یگنهامه هب
 زا تسیابیم تیمامت و تیاضر سح هک تسنیا تقیقح .دنیامن یرپس ار

 قشع گرزب سرد هک دریذپ یم تروص ینامز نیا و .دریکب همشچرس نورد

 مه و نوماریپ رد مه قایتشا اب و یگداسب دناوتب هک یسک .میشاب هتخومآ ار

 .تسا هتفای تسد یتسه نارکیب و باذج سونایقا هب دنک یکدنز زکام رد
 .تسا گنهامه و وسمه تانئاک حور اب ثداوح حور هک یا هطوحم

 دوخ تاطابترا و ریواصت یانغ لیلد هب ریفص و ریبک یاه تراک هعومجم

 هب ار رغصا و ربکا ناهج زا یا هعومجمو دنهدیم لاقتنا ار یدایز میهافم

 هک یلاعتم ریمض اب ار امش ریبک زومر تیاده .یلک روطب .دنراذگیم شیامن
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 امش ریغص یاه تراک قیرط زا هکیلاحرد .دزاس یم لصتم تسا رسترب نم

 .دینکیم هبرجت دبای یم طابترا نم یصخش عفانم هب هک ار یراک ره و ار نم

 .ددرگ یم لصاح یناهج و یصخش کرد نیمه بیکرت زا زین تورات تردق

 روطب هک تسا نیا تورات ریبعت کی رد نزاوت لماوع فشک یارب هار کی

 .مییامن یسررب ار هباشم لاح نیعرد و داضتم یاه تراک تیعضو یعیبط

 هک یتتعضو اب یصخش ؛تسا تّیدودحم ریشمش ۸ یّلک موهفم لاثم یارب

 رد ریشمش ۸ یتقو .تسا هداتفا ماد هب هناملاظ اب دودحم طبحم کس رد

 هب دنیوگیم امشب نارگید هک هچنآ هب هجوت نودب .ددرگیم رهاظ امش رادومن

 هب و عوضوم تقیقح هب ار امش هک اریز دیرپسب شوگ نات ینورد تاساسحا
 تاریثأت نتفرگ رظن رد نودب هک تسا ینامز الاح .درک دهاوخ تیاده ناتدوخ

 یارب رگا !دییامن دامتعا و هجوت درذگیم امش نورد رد هک هچنآ هب ینوریب

 داضتم موهفم هک داد دیهاوخ صیخشت دیزادرپب رکفت هب انعم نیا یور یتدم
 نیا .دلسگیم ار اه تّیدودحمو اه دنب هک یموهفم .تسا یدازآ انعم نیا

 ود نیا ,ریبعت کی رد .ددرگیم یفرعم تسدبوپا تراک طسوتب تسیفیک

 دنزاسیم نایامن امش یگدنز رد ار یدازآ و تّیدودمم لماوع تبمها تراک

 هطقن نیرتهب ناونعب امش هک هچنآ زا ار هبرجت موادت ییاهن فادها اهنآ

 رد قمعت و زکرمت یردق اب .دننکیم نایب .دیا هدومن باختنا دوخ یارب نزاوت

 لیکشت ینتعم یاه تراک هک تفادرد ناوتسم تورات یانعمرپ یاهدامن

 تسدبوه اعو ریشمش ۸ ؛طبار .دنهدیم ار موادم و حضاو یاهداضت

 .تسا داضت عون نیازآ یاهنومن
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 رکایمیک .دنشابیم هتسد نیازا یرگید داضت زین وناب پاپ و رثایمیک

 میمصت دراد دوجو هک هچنآ بسحرب وا .تسارابشه یهاگآ و مادقا ةدننامن

 یهاگآ و یمادقا یب ةدنیامن وناب پاپ هکیلاحرد .دنکیم مادقا و دریگیم

 .تسا اه هتخانشان و رارسا ندرک سح رد هناب پاپ یژرنا .تسا رایشهان

 یاه شقن رد ار ینوگانوگ یاه تراک دیناوتیم امش عقاوم زا یرایسب رد

 ینشور هب اهنآ میهافم رگا یتح .دییامن یسررب رگیدکی هب تبسن داضتم

 هشيمه ًابیرقت هک تسا دوجوم میهافم ردقنآ تراک رهرد .دنشابن داضتم

 یفداصت تروصب اهداضت هنوگ نیا .داد ماجنا یدیفم یاه هسیاقم ناوتیم

 ندش نشور یارب .دشاب تقوم اب ریغتم دناوتیم اهنآ طابترا و .دنهدیم خر

 ؛دییامن هجوت لیذ یاه تراک داضت هب بیترتب نونکا .بلطم

 ماج ۱۰ و ماج ۴ یاهزمر داضت

 رگشیامن (مام)۴ ) .دیریگب رظن رد ار (ماماء)و (ماج 1۶) یاه تراک ًالثم
 هداوناخ کی رگشنامن مام هد .تسا هتسشن یتخرد ریز هک ءاهنت تسا یدرم

 دیبامن هدهاشم دیناوتیم امش .دنا هتفرگ نشج رگیدکی اب هک تسا تخبشوخ

 .دزاسیم حرطم ار ندوب رگیدکی اب لباقم رد ندوب هنت داضت اه تراک نیا هک

 .دناسرب امشب ار یگدرسفا کیزا ندش اهر ناکما دناوتیم کاردا نیا
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 چرب و تانئاک یاهزمر داضت

 هن و دراد داضتم هن یباهنت هب تانئاک تفگ ناوتدم ینافرع هاگدید زا

 نآ میهاوخ یم هکینامز اما .تسا هدسر تدحو هب و تسا لماک اریز هباشم

 ریظن ییاه تراک ؛میجنسب هرمزور تاروما و یویند میهافم اب داضت رد ار

 .دندامنیم هراشا فلاخم تاهج هب وید و هنفیو ] رادب .يرب

 هب یناریو جرب هکیلاح رد .تسا چیاتن هب ندیسر و لماکت سح تانئاک

 تراک نیا .تسا ناز و یناماسیان هنوگ ره اب تردق زا هدافتسا ءوس لیلد

 یاه هزیگنا و راکفا .دشخب یم هزات یدیما و یهاگآ ,یگتخیرورف نیع رد

 یمکحم یاه هیاپ رب ًابقاعتم هک دنکیم یزیر همانرب یوحن هب ار کلاس
 هچنآ زا رت یلاعتم و رتالاب سب یفده هب امش تانئاک رد اّما .دنوش هتخاس

 یناریو یارب یناکما چیه هلحرم نیا رد .دیوشيم لصو دیدرکیم روصت هک
 .درادن دوجو تسردان یاه باختنا و تاممصت یارب یهار چیه اریز .تسین

 و تسا فارطا یاهورین اب گنهامه دیهدیم ماجنا هلحرم نیا رد هک هچنآ
 و یسک هچ هک دیناد یم .دیتسه قحم دیراد رظن رد هک هچنآ هب تبسن
 مامت و دینک یم کرد یبوخب ار تیعقوم !دیهاوخ یم هچ و .دیتسه هنوکچ

 شاداپ نیا .دنکیم تیبثت ار امش یدرف شزرا امش یاهرواب و اه خساپ
 .تسا امش ماگنهب شالت و عقومب توکس
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 هک دنراد دوجو یگدنز رد ییاهزیچ هک دهدیم میلعت امشب لابقا خرچ
 امش تّیعقوم هن و امش هن هک ییاهزیچ .دنتفا یم قافتا ,فداصت بسحرب

 تسا امش حلاصم قباطم دهدیم خر هک ینایرج رگا .دنرادن نآ یور یلرتنک

 .دیرب هرهب دوخ ینادراک و شوهزا تروصنیا ریغ رد .دورب شیپ دیراذگب
 هک دنتسه ییاهوربن دیا هتخومآ یگدنز رد امش هک یتامیلعت و اه تراهم

 شزو اب هک داد دیهاوخن هزاجا قیرطنیا زا .دننکیم هرادا ار امش تشونرس

 .دیهد تهج رییغت یداب ره

 هک هچنآ ندرک لرتنک یارب تسیابیم دینک رفس اه هّلق هب دیهاوخ یم رکا
 ار هچنآ ات دییامن تیاده ار ریدقت و دیراذگب شیپ مدق تسا لرتنک لباق ريغ
 .دراد ینازرا امشب تسا امش بولطم لامک هک

 ار هچنآ امش لاحرهب تلادع رد .تسا داضت رد تلادع مایپ اب تراک نبا مایپ

 لولعم و تلع اب قباطم اهراک ی هرمث و دیروآیم تسدب دیتسه راوازس هک

 قافتا هک ار هچنآ امش .لابقا قره رد اّما دوربم شیپ امش تیعقوم و درکلمع

 .دیتسه نآ راوازس هک هچنآ هب هجوت نودب دیریذپ یم دتفا یم

 مظعا پاپ و هلبآ ی اهزمر داضت
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 و رییغت ,یدازآ یوجتسج رد و .تسا رازیب تداع و تیدودحم زا هلبآ

 طسوتب هک تسا ام نورد نیب شوخ و راودیما کدوک وا .تسا اه یگزات

 سرت موهفم تسیابیم وا اریز دزاس یمن دودحم ار دوخ یتنس دیاقع

 .دزومایب ار دیدرت ای یرایشوه

 رد هدز ناجیه کچوک کدوک کی دوخ رمع زا نامز ره رد ام زا مادک ره
 هب یساره رطخ و ارجام زا و تسا نتفکش راظتنا رد هک میراد دوخ نورد

 دراد ییارگ تنس و بهذم هب شیارک مظعا پاپ هکیلاح رد .دهدیمن هار دوخ
 هب هک تسا مزال عقاوم یضعب هکیروطنامه .دنکیم تعباتم نآ نیناوق زا و

 نیعم تامیلعت اي همانرب کی زا یوریپ دنمزاین زین یعقاوم .مینک دامتعا دوخ

 امش .درب یپ اهوربن داضت هب ناوتبم زین یتصفش روم یاه تراک رد

 و داضت رگنایب هک .دینک داجیا تفج کی ,رونصم تراکودره نیب ام دیناوتیم

 نیا .دینکیم هسیاقم مه اب ار هورگود امش هکینامز .دنشابرگیدکی داحتا اب
 الثم .دنهدیم ساکعنا دندرگیم رادیدپ هک ار ینزاوتم یاه هنومن اه تفج

 اهنآ داضت کرد یارب .دیریگب رظن رد ار مام یوناب و هکس ناطلس

 :دومن هسیاقم نینچ رگیدکی هب تبسن ناوتیم ار اهنآ زیامتم تایصوصخ

 ماج یوناب هکس ناطلس

 یفطاع راذگ هبامرس

 بلق شوخ /هداس رهام ک ریز
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 رد دوخ قئالع بسح رب و دنکیم تردابم مهم تامادقا هب ؛هکس ناطلس

 هک دراد ینورد زکرمت مام یوناب .دنکیم ذاختا هناداتسا یشور یدام یایند

 .دوریم شیپ دوخ تاساسحا اب طابترا یانبمرب و تسا یدوهش و یساسحا

 نیع رد و شکمشک کی ةدنیامن دناوتیم تفج نیا روضح ریبعت کی رد

 یدارفا عون زا هقس ناطلس .دشاب توافتم تیصخش ود نیب ام داحتا کی لاح

 و .دیآرب اهراک سپ زا هک دهاوخ یم و دنادیم نتسناوت ار نتساوخ هک تسا

 .دنادب ار نارگید ساسحا دهاوخ یم ادتبا هک تسا یزادرپ لایخ ماو یوناب

 دیاش .دنشاب امش نورد رد یا هزرابم ۀدنیامن دنناوتیم ًانمض جوز نیا

 تیونعم هب قایتشا رباربرد یویند تاطابترا هب ندش زکرمتم یارب یزاین

 .دشابیم دوجوم ورین ود نیبام هنیمز نیارد یدایز طباور و تاناکما .دشاب

 (اه کی)اه لاخ کترد بیکرت

 کی رگنایامن هکلب .تسین داضت کی رگنایامن اه لاخ کترد ییاتود بیکرت

 هب ار هزات تهج کیرد شرورپ و دشر زا یریظن یب تیعقوم و تسا داحتا

 امش .دیامن یم یرادرب هرهب هورگ ود ره یاهورین زا هک دراذگ یم شیامن

 ار اهنآ تاریثأت و دینک داجیا تفج کی لاخکت تراک ود ره نیب ام دیناوتیم

 کت .تسا لکش نیرت صلاخ رد دوخ هورگ تاتصوصخ ۀدنبامن لاخکت ره

 کت لاکشا .دنیازفا یم ریبعت کی هب یا هزات دعُب ییاهنت هب کی ره اه لاخ
 یا هدوت زا ,یژرنا زا هدنبات یوق تسد کی .دنتسه مه هب هیبش همه اه لاخ
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 هک یا هیده .تسا هتشادهاگن ار دوخ هورگ ناشن هکیلاح رد هدمآ نوربب ربا

 ای تعیبط رگنایامن .ددرگیم ءاطعا امشب اهربا رد ناهنپ و هتخانشان عبنمزا

 .دشابیم دوخ صاخ هورک رهوج

 .دنننچب دوخ لیاقمرد و هدرک ادج دوخ یاه تراک زا ار اه لاخ کت ای اه کی

 ؛دنشابیم ریز رارق زا اهنآ صلاخ تایصوصخ

 قایتشا .تّیقالخ .دوخ هب نانیمطا .تماهش - تسدبوچ کی

 نامیا .ینیب نورد .تواخس .قشع - ماج کی

 تّتفافش .تقادص .تردق ,نهذ ریشمش کی

 تباقر .دامتعا ,تداعس .ینمیا - هکس کی

 هکیماگنه .یمتسجت یاه نیرمت یارب و دنتسه یزاتمم لاکشا اه لاخ کت

 ار نآ ریوصت .دینک سمل ار اه تراک نیا زا کیره تاّیصوصخ دیهاوخ یم

 ساسحا ار اهنآ زا کی ره دنمتردق روضحو دینک میسرت دوخ نطاب مشچ اب

 هک یدیلک فیراعت قیرط زا ار اهنآ زا کی ره تاتصوصخ هک روطنامه .دینک

 اب طابترا رد ار اهنآ زا کی ره موهفم و بسانت ,دینک یم ساسحا هدش هداد

 یکینکت ای نف قیرط نیا زا .دومن دیهاوخ ییاسانش دوخ صاخ تّیعقوم

 اهنآ زا کی ره یژرنا ۀزوح هب یسرتسد یارب هک دریگیم رارق امش رایتخارد

 کی یلأفت رادومن کی رد .دش دیهاوخ دنم هرهب - دیراد زاین هک ینامز -
 رارق امش سرتسدرد نآ هب طوبرم تایفیک هک تسا نآ رگناشن لاخکت
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 هب .دینک هدافتسا اهنآ صاوخ زا امش رگا اهنا یژرنا هب هجوت اب .دریگیم

 کی ناونعب هراومه لاخکت تراک کی .دیدرگیم لیان یرتشیب یداش و قیفوت

 هب هراومه لاخ کت .ددرگیم ریسقت دنمدوسو تبثم ,شخب یگدنز یزرنا
 یدیدج تصرف ای .تسازاغآ فرشرد یا هزات یارجام هک تسا انعم نیا

 ار هزات ناکما نیا روهظ هک دهدیم یهاگآ امش هب کی .ددرگیم رادیدپ

 .داد دیهاوخ تسدزا ار نآ تروصنیاریغرد ,دیبایرد

 امش تبقارمو هجّوت یانبمرب هک دیریگب رظنرد یرذب ناونع هب ار گی

 نیلّوا ناونعب یبیلص رادومن کی لّوا هناخرد دینکروصت .درک دهاوخ دشر

 نآ اب گنهامه هک یرکید تراک مود هناخردو ددرگرهاظ مکس لاف کت ,تراک

 .دریگ رارق تسدبوه کی تراک ریظن .دیامن لقتنم ار یتبثم یژرنا

 نیا .دش دیهاوخ وربور یوقو کرّحم هداعلا قوف بیکرت کی اب تروصنیارد

 کی لابند هب دوخ فارطا یاه یژرنا نایمرد هک دیوگیم امشب بیکرت

 هب ناتیارب ار یگرزب تداعس دناوتیم هک دیشاب یعقاو و قالخ تّیعقوم

 یورین یپرد دیوشیم وربور کی یاهتراک اب هکینامز .دروآ ناغمرا

 هچنآزا دیناوتیم هنوگچ هک دییامن هجوت .دیشاب دوخ تیعضورد یاهوقلاب

 قیرطنیا زا اریز دییامن ار هدافتسا نیرتهب ددرگیم رهاظ امش ریسم رد هک

 .دینک داجیا دوخ یگدنز رد یمّهم تارییغت تسناوت دیهاوخ

 هدننک تیوقت ای هباشم یاه تفج

 امش ریبک و ربغص زا دامن ره تاهباشت و اهداضت هب طوبرم تاحیضوت
 هاگآ اهنآ طباور و دارفا .عیاقو تاریثأت و تالاح باتزاب هب تبسن ار

 هک تسین یزاین .دنهدب ار تفج کی لیکشت هکنآ یارب تراک ود .دزاسیم
 رگیدکی هدننک تیوقت دنناوتیم اهنآ .دنوش رهاظ رگیدکی داضتم هراومه
 یتراک دناوتيم لاح نیع رد هباشم تراک هک دیشاب هتشاد هجوت .دنشاب

 یاه تراک نیاربانب .دیامن تیوقت و دیدشت ار دامن کی صاخ موهفم هک دشاب



 ۶۱ تورات رد رش و ریف یاههرین

 ناطلس) یاه تراک .دنوشیم بوسحم هورگ کی زا هدننک تیوقت و هباشم

 و یدونشخ .رورس رب تلالد ودره .دیریگب رظنرد ار (ماج؟ و (وناب

 نآ رگنایامن هدننک تیوقت یاه تفج .دننک یم یناسفن یاه ینارذگشوخ

 .تسا نایرجرد ینّیعم و یوق یژرنا هک دنتسه
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 .دنهدیم ار هورگ کی لیکشت یعیبط روطب تورات رد ینیعم یاه تراک

 ریاس اب لاح نیعرد اّما .دنراد یدحاو موهفم اه تراک نیا زا کی ره

 لماش اه هورگ نیا .دنرادروخرب کرتشم تیوه کی زا دوخ هورک یاهتراک

 ٌصاخ تاریثأت ریبک و ریغص میهافم .دنشابیم ودره ریغص و ریبک یاهتراک

 یوق ,قیمع یژرنا کی ی هدنیامن ریبکزمر کی .دنهدیم ساکعنا ار دوخ

 رهاظ رادومن کی رد ریبکزمر کی هکینامز .تسا تدم ینالوط اب عطاق

 هراشا دوخ یگدنز زا یشخب رد دنمتردق یژرنا کی هب امش .ددرگیم
 دوجو اب اما .دنهدیمن لاقتنا ار ورین نامه ریغصزومر یاه تراک .دیاهدومن

 ار هرمزور یگدنز یاه یدنلب و اه یتسپ اهنآ .دنتسه تیمها زئاح نیارب

 اههنحص نیا .دنیامنیم تبث ار راکفا و ساسحا رد تارییغت و هدومن میسرت

 و نامز تشنگ اب اما دنشاب یم اریگ و راذگریثأت رایسب دنهدیم خر یتقو
 .دنتسه ارذگ و تّدم هاتوک .دیدج تاطابترا عوقو

 ریغص و ریبک یاهدامن رد کرتشم تیوه
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 ار (ماج ۸)و (٩هرامشریبکزمر) شیورد یاه تراکریبعت .عورش یارب

 یسررب و هسیاقم اهنآ کرتشم و هباشم یانعم قیرط زاریغص زمر ناونعب

 و دامن شیورد .دیریگب رظنرد زین ار اهنآ توافتم یاهراب لاح نیعرد .دییامن

 یگدنز زا یرتفرژ موهفمو تقیقح یوجتسجرد هک تسا یسک یلصا حرط

 هب و هدومن راکنا ار بذاک یاه یشوخ یناهن شنیب زا یگدنیامن هب وا .تسا
 امش هک دیامننم هراشا شیورد .تورات ریبعترد .تسا ینورد کاردا لابند

 یانعم هب رگا یتح .دینکیم ساسحا اه خساپ نتفای یارب ار یوق ۀزیگنا کی

 رذگدوز لایخ کی کاردا نیا .دشاب امش یگدنز شور جیار داعبا ندرک اهر

 .دماجنا یم لوطب یتدم یارب نآ تاریثأت هک تسا یلیامت هکلب .تسین

 ناکما امشریبعت ,ریغفصزمر کی ناونعب ٥4( ۸) تراک اب هسیاقم ماقمرد

 ورین نامه ةدنربگرب رد امش یوجتسج اما دشاب تروص نامه هب دراد

 یکلصوحیب و یکتسخ ساسحا هناخ ای راک طیحمردألثم دینکروصت .تسین

 یا هزیگنا نیا اما ,دیشاب یزیرگ هار یوجتسج رد و ددرگ یلوتسم امش رب

 یشان امش یبلق تساوخ زا ای و دراذگب یقاب امش رب قیمع یریثأت هک تسین
 .ددرگ

 دیشک یم هک ار یتراک نیعم عوضوم کی اب هطبار رد هک دتفا یم قافتا هاگ

 یوگخساپ تراک عوضوم نامه اب طابترارد اهدعب و دشاب ریغصزمر کی

 موهفم نتفرگ رظنرد اب نیاربانب .ددرگ رهاظ ریبکزمر کی ماقمرد امش



 ۶۳ تورات رد رش و ریف یاهورین

 اب .دندرگ زاغآ یحطس روطب ادتبا رد هک هچنآ ءاه تراک نیا تتعقومو

 کی .بیترت نیمه هب .تسا هدومن بسک یرتشیب تتمها نامز تشذگ

 ترورض و تبمها و هدش گنرمک رورمب دناوتیم یساساو هدمع عوضوم

 .ددرگ تاربیغت شوختسد اب و دهدب تسد زا امش یگدنز رد جیردتب ار دوخ

 یژرنا ریبکزمر کی هک .دیهد رارق هیاپ نیا رب ار دوخ ضرف یلک روطب
 راک زا هبنج نیا هب .دشخب یم تسا نآ ۀدنیامن هک یتیعقوم ره هب یرتشیب
 اب قباطم ددرگیم انب اجنآرد هک یتردق زا و دییامن لوذبم یرتشیب هجوت
 .دینامن یرادرب هرهب دوخ تهج

 رگایمیک و تسدبوچ ود یاهزمر رد هباشت

 هب تراک نیا .دنکیم شیاتس ار ناسنا تماهش و یکرزب .تسدبوچود

 توافت کی اب اما .دوشبم هراشا رگایمیک رد هک دنکیم هراشا ییوربن نامه

 یصخش ريغ یژرنا .تسا تردق یلصا حرط ی هدنیامن رکایمیک مهم

 نیمز هب هک تسا یتردق ی هدنیامن تسدبوپا هکیلاح رد ورین و تیقالخ
 دننامه دنمتردق صخش کی .تسا هدرک ادیپ یصخش ی هبنج و هدش هدروآ

 وا صاخ هطیح رد هک ار دوخ اب گنهامه یاهزیچ مامت هک تسا یسیطانغم

 .دیامنیم بذج دوخ هب دراد رارق

 و ًادبم هک مینکیم شومارف ار تقیقح نیا هک ددرگیم زاغآ ینامز رسدرد

 تسیابیم .میتسه نآ تیاده ربعم اهنت ام هکلب .میتسین ام ورین نیا ذخأم



 تورات رد رش و ریف یاهورین ۶۴

 شوارت ورین نیا زا هک یشوخرس ساسحا نآ میهدن هزاجا و مینک طایتحا
 یلصا دصاقم هب تبسن ار ام و هتخاس هابت ار ام لیصا تاساسحا دوشیم

 رگشیامن تسدبوه هد .تورات یاهریسفت رد .دنادرگ روک و ناوتان دوخ

 هک تسا یزیچ .تسا ام تبعضو رد یلصا لماع کی تردق هک تسنآ

 .دومن شالت نآ بسک یارب اب و تشاد ار نآ اب تسیابیم

 ماج ۲ و قاشع ی هسیاقه

 دسیامن نایب (ماجا) و (یاشع) یاه تراک اب طابترا رد ار دوخ تارظن نونکا

 .دینک یسررب رگیدکی هب تبسن ار اهنآ میهافم و

 راک نیا یارب هک یا هزیو رتفد رد هتشون تروصب ار دوخ تاحیضوت

 ریبک یاهزمر .دیجنسب دوخ تاّیبرجت اب اهدعب و .دینک تبث دیا هدومن ررقم
 زین تادهاشم و تاشیامزآ قیرط زا رورمب ار دوخ رارسا و قیاقح ریغص و
 .دنزاس یم راکشآ ناتیارب

 “تورات تاریبعت رد عیاقو شخرچ تعرس"

 وناب پاپ و ریشمش ۴

 رد ار تاقافتا و اهراک شخرچ و تکرح یعون هب هک دنتسه ییاه تراک

 رظنرد ار (ندیمر آ)ریشمش ۷ تراک ًالثم .دنیامنیم صخشم تورات تاریبعت

 ناکما هکلب دوشیمن تهاقن ةرود اب یرامیب هب رصحتم تراک نیا .دیربکب

 ناوتیم نینچ .دیامن فطع دوکر لاحرد لماع ای ریخأت ,قیوعت کی هب دراد



 ۶۵ تمرات رد رش و ریف یاهورین

 تکرح یعون هب (وناب پاپ] و (یشمش )ریظن ییاه تراک هک دومن حیرشت

 ار تیعضو نیا سکعرب .دنیامن یم صخشم عیاقو یدنک نایرج رد ار اهراک

 (تسدبوه روالد) و (تسدبوپ ۸) .(تسدبوه ۷)ریظن ییاه تراکرد ناوتبم

 ریبعت ماگنه .دیامنیم هراشا عیاقو نایرج تعرس هب هک دومن هدهاشم
 ار یرانک تراک .تراک کی هک یناسکرت مامت یارب بلغا دروم نیا .اهتراک

 .دوریم راکب .دیامنیم فیعضت اب تیوقت

 تورات یاهورین زا یرادرب هرهب

 شخب راهچ هب هک هدوب عونتم زومر ششو هاجنپ لماش ریغص یاهتراک
 راد هرامش تراک هد لماش شخب ره .تسا هدیدرگ میسقت یتراک هدراهچ

 اه شخب نیا .دشابیم یتیصخش روصم تراک راهچو (هد ات کی زا بیترتب)

 دنشابیم طبترم اوه و کاخ .شتآ .بآ ؛ینعی یگدنز یلصا رصنع راهچ هب

 .دندرگیم رهاظ ریشمش و هکس .تسدبوچ .ماج صوصخم یاه ناشن اب هک
 ار یژرنا زا صوصخب عون کی هرمزور یگدنز یاه هرهچ زا یرایسب

 تسود کی لئاسم و اه تبحص هب هکینامز لاثم یارب .دنزاسیم سکعنم
 .دنهد رارق وا رایتخا رد یباه لح هار دیراد یعس و دیهدیم شوگ هنامیمص

 یساکعنا هک دیتسه ینابرهم و یدردمه .هجوت زا یشان یتاساسحا رگنایامن

 هک دنتفا یم قافتا زور رد یدایز عیاقو اما .تساراد ار ماج تبثم یژرنا زا

 .یّلک روطب .دنتسه هورک راهچ مامت تایفیک و اه یژرنا زا یا هتخيمآ
 کاخ و اوه ,شتآ .بآ هناگراهچ یاه هورگ فلتخم عاونا زا یبیکرت ناسناره

 .دهد ېم لکش ار وا هزیو تایصوصخ هک تسا

 امش یارب اه هورگ نیا زا کیمادک تایصوصف دیا هدیسرپ دوف زا نونکات ایآ
 ؟تسا رتانش آن کیمادک ای ؟تسا رتانشآ

 دوف رد ار توافتم یاه هورک نیا زا کی ره تیفیک یطیارش و عقاوم هب رد ایآ

 ؟دینکیم ساسفا



PFتورات رد رش و ریف یاهوریت  

 ؟دینکیم سم دوف رد ار اه هورگ زا کی ره یفنم ای تبثم بن رتشیب ایآ

 ؟دینامنیم بذم دوف هب ارثکا ار اه هورگ نیا زا کیمادک دارفا ایآ
 هناکراهچ یاه هورگ ی هسیاقمو یسررب هب .رت نشور صیخشت یارب

 :مدزادرپیم

 یتاتفنک یاراد .تسا شتآ هدنیامن تسدیوچ هکیئاجنآ زا اه تسدیوه

 قشع و تایح لمع .قایتشا ,یژرنا هب شتآ .رصنع نیا اب طابترا رد تسا

 عون .دوش یم طوبرم اه هتساوخ هب ندیسر و رفس «تازرابم هب نینچمه و

 دنربیم تذل دوخ کرحت زا رتشیب .اهشالت و تازرابم ریسم رد اه تسدبوچ
 ۀزرابم لابندب اهنآ .دریذپ یم تروص یا هزرابم هک یتقو .راک شاداپ زا ات

 اب تسدبوچ دارفا .رت هتفرشیپ و رت هدیچیپ تاصخشم اب دنتسه یدعب

 کالاچ و دنمورین ار اهنآ تازرابم و دنوشیم وربور یگدنز اب هقالعو روش

 نودب .دنشاب هتشاد مه ییاه همانرب و اه هشقن رگا یّتح هورگ نیا .دزاسیم

 و نوکس .دنهدیم تسد زا ار دوخ یناور و یحور تالاح لمع و مادقا دوجو

 هبرجت یعیبط روطب دنناوتب تسدبوچ هورگ هک دنتسین یتالاح یدیما ان

 مک دننکیم هبرجت ار یتالاح نینچ هک یدارفا هب تبسن ًالومعم اهنآ .دنیامن
 .دنتسه لمختیب و تقال:

 دادرم)دسا جرب .(هام نیدرورف)لمح جرب تمالع شتآ یسانش هراتسرد
 ددعو یسانش فک .یسانش هراتس .دشابیم (هام رذآ)سوق جرب و/هام

 کرد دناوتیم مولع نیا یریگدای و دنتسه طبترم تورات اب یگمه یسانش
 .دهد شیازفا امش رد ار تورات

 .تسا دصقم هب لین زا رت مهم بلغا ندوب دنمفده و لاعف .هورگ نیا یارب

 تّیقفوم .دنکیم تمواقم ییادج و یبلط اوزنا .ییارگدرف لابقرد یژرنا نیا

 .درادیماو اهنآ زا یوریپ اب و اهنآ اب یراکمه هب ار نارگید بلغا اهنآ
 هک دنتسه ساسما ای هزیگنا نودب لصع رگنادامن یقنم تالامرد اه تسدبوهپ



 ۶۷ تورا رد رش و ریخ یاهورین

 چنر اب یژرنا نیا .یتلاح نینچرد .دننک یم تّیدودحمو یگتسخ .راشف داجیا

 زا ار دوخ ییاراک و لمع لالقتسا .هتشک هارمه ینورد شکمشک و تنحم و
 .دنتسه هدنز هک دننادب دنراد زاین نیشتآ تعیبط اب صاخشا .دهدیم تسد

 بسک هدیافیب یاه شکمشک و تاناچیه قیرط زا ار ساسحا نیا تسا نکمم
 .دندامن

 مامن هک دننک هبرجت دنناوتیم ینامز ار یعقاو طاشن تسدیوچ دارفا
 یلاعتم یاه شزرا هک یفده .ددرگ تیاده نّیعم فده کی یوسب اهنآ یژرنا

 و ورین ,لمع لیبق زا هنادرم یاه تّیفیک نتسویپ مهب اب .دیامن تیبثت ار

 طوبرم هک ینورد کرد و تاروصت ,ساسحا ی هنانز یاه تّیفیک اب کرحت
 هک ددرگ یم لصاح دنمدوس و قالخ طابترا کی دشابیم اه ماج عون هب
 .دهدیم میلعت ار قشع زا یرت قیمع یاه سرد

 ار ییابیز و هوکش زا یا هناعاجش ریثأت ریواصت رد اه ماج شقن اه مام
 و قشع یانبمرب ار یعقاو تورث تورات رد ییارکدامن لصا .دهدیم لاقتنا

 یوجتسج رد یژرنا نیا .تسا بآ هدنیامن ماج .دنک یم میسرت فطاوع

 دروآپم هارمهب یگدنز هک یتارییغت اب و .دشاب یمن یراگزاسان ای هزرابم
 ًاترطف یژرنا نیا .دبایب ار دوخ یلاعت هار هکنآرب طورشم تسا دونشخ
 میتسه رت عیسو لک کی زا یشخب یگمه ام یناهج حطس کی رد هک دنادیم
 اب یراکزاسان نتشاد زا یساکعنا نارگید اب یراگزاسان هنوگ ره هکنیا و
 تکرح رد موادم روطب هناخدور کی رد بآ هکنآ دوجو اب .تسا نامدوخ

 هچرک ؛تفگ ناوتیم تبسن نیمه هب .دنامیم تباث دوخ هناخدور یلو .تسا

 ام یاهزیچ ریاس و تاطابترا .لحم .تّیعقوم .رهاظ تیعضو یگدنز نایرج

 یقاب هدروخن تسدو رکب .ملاس نانچمه ار ام یعقاو دوف اقا .دهدبم رییغت ار

 ناسنا و یونعم تالاح ریثأت تحت هک یعقاوم اهناسنا ام . دراذگیم

 هکینامز ات میدرکیم یهلا یاهورین بذج رتشیب میریگیم رارق هناتسود

 هکینامز کش یب .درادیم او کرحت هب ار ام یویند یاه یگتفشآ و اه هغدغد



 تورات رد ر و ریخ یاهوزین ۶۸

 یم هرهب دوخ (تسدبوچ) نیشتآ یاهورین زا میراد تیلاعف و تباقر هب زاین

 یلجتم ار دوخ قشع بسانم طیارش رد و راکتبا فوق کاخ رازبا اب و .مییوج

 شتآ هکیلاحرد .تسا میتسه هک هچنآ رگناشن بآ نیاربانب .میزاسیم

 .ميروآیم رد ارجا هب ام هک تسا یتیلاعف رگنایامن
 هراتسرد بآ تامالع رگنایامن ماج هورگ رد یتیتهخش یاه تراک

 توح جرب و (هام نابآ) برقع جرب .(هامریت) ناطرس جرب ؛رارق زا یسانش

 یونعم لامک یوسب یهار ناونعب ار قشع بآرصنع .دنتسه (هام دنفسا)
 اریز .دنتسه تیمها لباق ودره قشع شریذپ و ءاطعا .دهدیم ناشن

 یاهزاین ندروآرب هک تسا مهم هزادنا نامه یسانشردق و یرازگرکش
 هچنآ دیهدیم ناشن اهنآ هیده نتفریذپ و نارگید هب نداد تصرف اب .نارگید
 نانآ یارب و هدومن تفایرد یسانشردق اب دننکیم ءاطعا امشب نانآ هک ار

 ای یتسود رد دامتعاو یکیدزن یارب تسا یتصرف نبا .دیتسه لئاق شزرا

 و تسا شریذپ و کرد رگنایامن ماج یاه تراک نیارباذب .طابترا کی رد

 .تفریذپ ناوتیم یگداسب هکلب دومن فرصت ناوتیمن ار قشع هکنیا

 ای اریز دنبای یمن لامک قشعرد بلغا مام ۵و ماماعریظن یفنم یاه مام

 ار یصخش دنناوتیمن اب و .دنراد یتیاضران و یکقالع یب زا یناشن

 یوحن هب بلغا ام یناگدنز .دنرادب تسود ار یرگیدو دنشخبب دوخ ۀتشذگزا
 لیم اب یعقاوم رد قشع نیا و دنک رُپ قشع یارب ار امزاین هک ددرکیم ٌیط
 .دبای یم مایتلا ید ات نآ ریاظن و تردق .لوپ هب

 .هدرسفا ماج دارفا .دوشن هدروآرب قشع یعقاو زاین رگا نیا رب دوجو اب

 هک یرگید زاین اب ار دوخ قشع دوبمک یگداسب ای .دندرک یم نیبدب و تخس
 ليم اب زاین نیا زین یهاگ .دننک یم نیزگیاج .دشاب سرتسد لباق تلوهس هب

 .دنکیم ییامن دوخ لکلا ای رذخم داوم تاج ینیریش هب طرفم
 ار دوخ تاقوا .دنزاس فرطرب ار دوخ قشع زاین دنناوتن ماج دارفا رگا

 زا یلایخ یاه هشقن هلیسوب و دننکیم یرپس یزادرپ ایور هب هنادنموزرآ



 ۶۹٩ تورات رد رش و ریف یاههرین

 فقوتم ندوب یراج زا یگداسب بادرم دننامه اهنآ .دنزيرگیم یعقاو یگدنز

 اب نیاربانب .دنتسه کرخم لابند هب بوانتمروطب و .دننامیم دکار و هدش

 قوف هلحرم هب رامق ای لکلا .ردخم داوم لامعتسا .یناسفن یاه ینارذگشوخ

 ار یلامک ای قشع اهنآ هک تسنآ زا یشان بذاک لیم نیا .دنسر یم یناجیه

 نوریب یایند زا ییاهنت هب ینعی .دوخ دوجو زا جراخ دنتسه نآ بلاط هک

 اهنآ هب یگدنز هک هچنآ هب تبسن یدوزب .فصو نیا اب .دننکیم وجتسج

 .دندرگیم حوریب و توافت یب دشخبیم

 نینچ رد اهنت .تسا ندرک اهر و اه یگدرزآ شیاشخب تیعضو نیا لح هار

 رگا یمدآ .دنک ادیپ هار اهنآ یکدنز هب دناوتیم قشعزا یدیدج کرادت ,یتلاح

 زا دناوتیم رتهب دشاب طابترا رد شا ینورد یاهزاین و یلاعتم دوف اب

 زهجم ینوریب تادیدهت هب تبسن اب و دیوج هرهب دوخ نوماریپ تاناکما

 یعیبط روطب .دیامن هطبار عطق دوخ ییونعم یاهزاین اب رگا اما .دشاب

 .دوب دنهاوخن ییافوکش هب رداق وا ینوریب یاه تیعقوم

 و درد داجیا اهریشمش .دنتسه رکف اب اوه رصنع دنیامن اهریشمش

 ار دوخ ام هک دنراد راکورس یتامکاحم اب هورگ نیا .دننکيم مهف لاح نیغرد

 ؛راکفا .میزاس نوگرگد یگدنز هب تبسن ار دوخ کاردا ات میهدیم رارق نآرد
 .دنوشیم هدنایامن اهریشمش هورگ طسوتب اهراتفر و تاداقتعا ءاه هشيدنا

 .دنراد دنت ینابز و لاقتنالا عیرس ینهذ اهنآ

 و .(رهم هام) نازیم جرب ,(هام دادرخ) ازوج جرب اوه یسانش هراتس تامالع

 نهذ هب تهابش اوه موادم تکرح و یرارقیب .دنتسه (نمهب هام) ولد جرب
 هتفاب ناماس و دیفم .فافش ار راکفا هک تسنیا هورگ نیا ی هزرابم .دراد

 هدیشک وس ره هب دناوتیم یتحارب مظنمان و هتفشآ نهذ کی .درادهاگن
 دهاوخن دیلوت ار یدنمشزرا لصاح چیه ًالومعم لاور نیا همادا اما .دوش

 یلامتحاو ینالوط یاههرود اب .تیعضو کی ددعتم داعبا ندرک یسررب .درک
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 و

 دریذپ ماجنا تسیابیم هک ار هچنآ باختنا و یریگ میمصت دناوتیم مادقا کی

 .دیامن لکشم و هدیچیپ رایسب

 دننکيم یعس و دنیامنیم مادقا ادتبا نامهرد اه تسدبوچ عاونا هکیناجرد

 هب اهریشمش عون .دنرادرب هار رس زا ورین و تّیدج اب ار عناوم هنوکره
 دناوتیم ینهذ یژرنا .دننکیم رکف لمع ناختا زا هرود ره یلامتحا جیاتن

 .دشاب رتدیفم ییورین هب لاقتناو نتفای مظن یارب یژرنا لکش نیرت ضرعتم

 اریز .دیامن داجیا یرتشیب جنر و درد دناوتیم تیققاو اب هسیاقمرد نهذ
 مکح مینکیم هدهاشم هچنآ هب تبسن هک تسا تّیعقاو زا ام کاردا فوق نیا

 بسچ رب تامیالمان نیرتمک اب هک دنراد دوجو دارفا یضعب .دیامنیم

 زا ندرک تواضق لاحرد هراومه و دننزیم دوخ هب یسناشدب و یتخبدب
 رد و هدنهد رازآ رایسب دناوتیم راکفا هنوگنیا .دنتسه دوخ دودحم هاگدید

 ام هک دراد نیا هب یگتسب زیچ همه .دشاب زاس تهج تیعضو ره یریگلکش

 باختنا هک میتسه ام نیا .مینک یریک عضوم دوخ تیعقوم هب تبسن هنوگچ

 و .هدنام انتعا یب دوخ نوماریپ تاناکما و اهزایتما هب تبسن ات مينکیم

 .میوش زکرمتم میرادن هک هچنآ یور ضوعرد
 ریاس هب ریشمش ۀبل کی هکیماگنه .دنتسه هبلود هورگ نیارد اهریشمش

 ار امش دوخ نآرگید ةبل .دربیم موجه امش لباقم عناومو یگدنز هب اب دارفا

 .دهدیم رارق دیدهت دروم
 ریثأت امش دوخ یّتح و امش فارطا مدرم یور امش تاداقتعاو اه هشیدنا

 یاهظحالم لباقروطب "یشیدنایم هک ینامه وت " ؛بیجع هتفک نیا .دنراذگیم
 .دزاسیم نایامن ار رکف تردق و درکلمع ةویش

 اب یّام .یعقاو هک هچنآ رگناشن کاخ .دنتسه کاخ رصنع ةدنیامن اه هکس

 یگدنز اب تبثم سامتو قایتشا اه تسدبوچ .دشابیم .تسا ینامسج لکشب
 .دنهدیم لاقتنا ار یفطاع تّیقالخ و تتساسح اه ماج .دنزاسیم راکشآ ار

 لوصحم اب یلک روطب اه هکس .دننکیم میسرت ار راکفا و هشيدنا اهریشمش
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 اهتسدیوچ هورک اب هسیاقمرد و .دنراد یکتسب لماوع نیا مامت ییاهن

 .دنهدیم حیجرت هزرابم دوخ هب ار شاداپ اه هکس هورک هک تفگ ناوتیم
 ره .دراد رارق الاب تمسب نآ یناقوف کون هک تسارُپ جنپ هراتس کی هکس
 ,یناقوف کون .(اهاپ قاس و اهوزاب ,رس) تسا ندب زا یشخب دنیامن نآ رپ
 فارطا هرباد .تسا یناسفن یاه هتساوخ لرتنک تحت هک تسا ینهذ ةدنيامن

 هدافتسا لباق یلمع روظنم کی یارب هک تسا هکس یژرنا یواح هراتس نیا
 تراجت یایند .تعنص .تعیبط اب اهنآ دنتسه ینیمز اه هکس عاونا .تسا

 جرب ؛کاخ یسانش هراتس تامالع .دنتسه هناخمهو کنهامه یذام تاروماو

 .دنتسه (هام تشهبیدرا) روث جرب «(هام رویرهش) هلبنس جرب «(هام ید) یدج

 عون .دننک یگدنز هدنیآرد دنراد لیامت اه تسدبوچ هورک هکیئاجرد

 دوخ ینامسج تیّدوجوم اب اهنآ .دننکیم یکدنز لاح نامز رد اههکس

 و هجوت دوخ مسج تبقارم هب تبسن و رگید هورگ هس ات دنتسه رتهدوسآ
 .دنسریم رظنب تسردنت و هدنزرس .ملاس بلغا اهنآ .دنراد یرتشیب شیارگ



 مود شخب

 تاهباشت و اهداضت

 رد

 ریبک یاهزمر



 رد تاهباشت و اهداضت

 ریبک یاهزمر
 اب هارمه دامنره ددعتم فیراسعت و یدیسلک تارابع شخب نیا رد

 هک یا هنوگ هب ,تسا هتفرگ رارق زومآ زار رابتخا رد روفو هب ریواصت

 روطب اهزمر نیا زا کی ره یسنورد تیصخش و تایحور اب دناوتب

 داضتم و هباشم یاهتراک اب .رگیدکیاب طابترا رد زین و لقتسم
 .دیامن لصاح تخانش

 شخب نیا رد اهداضت و اه تهیاشم رما رد هساقم تهج هک یریواصت

 یاهباتک هارمه هب نوتکات هک ییاهتراک یربس ود ره زا هدش هدروآ

 هدافتسا لباق.دنا هدیدرگ رشتنم و پاچ (ملق نیمه هب) تورات یامنهار

 .دنشاب یم

 براجت .شنیب و کرد یاه هقرج قیرطنیا زا اه تراک زا کی ره یفرعم

 حور رد ار هدنیآ زیر همانرب یاه هزیگنا و ناگتشذگ ای هتشذگ
 و رارسا هب هنامیکح یهاگدید زا رگا .دزاسیم رو هلعش زومآزار

 واه تسلباق اب دوخ تادهاشم یط دنرگنباهدامن سیا میهافم

 .دش دیهاوخ هجاوم دوخ یدوهش یاه یرگنشور



۷۶ 

 (. هرامش) هلبآ

 :یدیلک تارابع

 دیدج ۀلحرم کی هب دورو

 ارجام کی زاغآ
 ترفاسم کی هب نتفر
 هظحل رد یگدنز

 هرظتتنم ريغ مادقا

 :داضتم یاه تراک

 تاموسر زا یوریپ - مظعا پاپ

 ناک فدنسر نان هند لا

 نامیا نادقف «ینیبدب سخ -وید
 دولحم «ندرک دودسم ار دوخ ریسنمسنود

 بیئرنو مظن- هکسراهچ

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 دامتعا ,نامیا ,تیموصعم - هراتس

 ون یاه هزاغآ «هرابود دلوت- زیخاتسر

 «هدرتسگ ی اه قفا- تسدبوج هس

 هزات یا هفطنم هب نتفر
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 ینارگن و سرت را ییاهر

 تیموصعم رد یگدنز

 یبلق هتساوخ هب دامتعا



 ۷۷ تورات رد رش و ریخ یاهوریل

 (۱هرامش)رکایمیک

 :یدیلک تارابع

 هدارا یورین نتخادناراکب تسا زاین هک هچنآم اجنا
 فله هب ندش زکرمتم نداد صیحتشت ار دوخ دادعتسا

 اه هزجعم شنیرفآ ندیشحب یلجت
 ندوب قالخ اه هشقن ندرکی لمع

 :داضتم یاه تراک

 ,یهاگآدوخان هب یسرتسد ,یدوهش - وناب پاپ
 لاعفریغ

 ندرکن مادقا ,بذاکم ادقا- هتخیوآر ادب

 دهعت و زکرمت نادقف ماج ۷
 یژرنا هریخذ ,تحارتسا ةرود -ریمشمست ۴

 ورین دقاف ,نئمطمان و جیگ- ریستمسش ۸

 هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 تیعضو لرتنک زکر مت -هبازا

 یوق یورین

 «عیرس مادقا 9 تسدبوج تسه

 ندوب زکر متم و رثومهگس تشه
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 (۲هرامش)وناب پاپ

 :یدیلک تارابع

 ینورد یادن هب دامتعا ندنام لاعف ريغ

 اورم یاران طابتر زا یریگ هرانک
 نورد تیاده یوجتسجرد یدوهش کرد ییافوکش

 ندوب اریدپ تاروصنو اه ایؤر هب تبسن ندش مارآ ,هناروبص راظتنا
 رت هدرتسگ ی تقیقح هب تبسن ندش هاگآ یهاگآدوخان هب یسرتسد

 ؛داضتم یاه تراک

 راکشآ ءرکفت ,هناهاگآم ادقا-رگایمیک

 هدش هتخانش و

 هناعاجش مادقا- تسدیوچود

 اب ضرعتم - تسدبوچ تفه
 ندوب رگشاخرپ

 یلمع ار اه هشقن- تسدبوج تسه

 ندرک

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 «ندرکر ظن نورد هب- سیورد
 وجتسج رد«یریگ هرانک

 راظتنا ,بذاکم ادقا- هتخیوآر ادب

 نوکسرد «لمأت و قمعت-ریشمسشراهچ



 ۷۹ تورات رد رش و ريف یاهوریل

 (۳هرامش)وناب ناطلس

 :یدیلک تارابع

 تیاضر و یدونشخ هناردام ساسحا

 ینامسج یاه تیلاعف ماجنا رابرپ و ینغ سخ

 یتسردنت ساسحا نارگیدزا تبقآرمو هجوت
 تعیبط اب طابترا یناوارف ,شاداپ تفایرد
 یگدنشخبو تفاطل

 :داضتم یاه تراک

 ,نیناوقو مظن «هناردپ - ناطلس

 ,تیکلام سح یاراد -هکسراهچ

 یرظن گنت

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 یدونشخ ,یسنج تیاضر - قاشع

 دازآو یراج قشع «یگدنشحب - هراتس

 هناگجنپ ساوح زا ن درب تل ماج هک
 «تورث «یویند یگدوسآ هکس ۰

 تالمجت

 یدام شاداب -هکس ۷
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 (۲عهرامش) ناطلس

 :یدیلک تارابع

 نتفر شیپ لوصاو هشقن قباطم هناردپ ساسحا
 نتفرگ هدهعب یربهر شقت تهجو لکش میظنت

 نوناقو مظن یرارقرب اه نارحب رد مظن داجیا

 هدش یزیر همانرب

 :داضتم یاه تراک

 یراج و دازآروفو ,هناردام -وناب ناطلس
 مظن نادقف ,یگدنکارپ هکس تفه

 یچیپرس ,نوناق نتسکش-ویشمس جنپ

 نیناوقرا

 :هباشمای هدننک تیوقت یاه تراک

 نیناوق اب تقباطم - مظعا پاپ
 تاررقم و نوناق اب طبترم - تلادع

 رایتخاو تردق نتشاد- تسدبوچود

 یربهر نتفرگ هدهعب- تسدبوچ هس

 تالیکشت لرتنک ,مظن_هکسراهچ



 ۸۱ تورات رد رش و ریف یاههرین
 حس 7777تا ی« سست به ص

 (۵ ُهرامش) مظعا پاپ

 :یدیلک تارابع

 تاروتسدو نیئآزا یوریپ یبهذم ای یلوصا دیاقع
 تالیکشت کی هب نتسویپ لیصحتو مهف شیازف
 طورش هب تبسن ندوب دهعتم یریگدایو هعلاطم
 نارگید هب تبسن ندنام رادافو یگنهرف ثاریم بسک

 تاموسر هب ندیشحب رابتعا

 :داضتم یاه تراک

 ندوب هدیقع یب و لومسریغ - هلبا
 یصحتش دیافع - قاشع

 ندوب رکتبم ,ندوب ورشیپ - تسدبوچود
 ریذپ فاطعنا ,هنامز اب رییغت هکسود

 ندوب ازجم و بیرغ ریسمس تفه

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاهتراک

 نیئاوق یوریپ - ناطلس

 هورگرد نتفای زکر مت - ماج هس

 هورگ کیرد راک-هکس هس

 هعلاطم «یریگدای -هکس ته

 تعباتم «یگدرپسرس «تقباطم -هگس هد

 نیناوق را



 تورات رد رش و ريخ یاههریل ۸۲

 (بهرامش)قاشع

 :یدیلک تارابع

 یزرو قشع طابترا شریذپ

 یصخش یاهرواب یرارقرب جاودزا اي دنویپ کی لیکشت

 نتفرگ ار دوخ میمصت زیمآ تبحم طابترا
 طلغ و تسرد نیب ام باحتنا دنویپ یوجتسجرد

 ؛داضتم یاه تراک

 یعرش و ینونق تاداتتعا- مظعا پاپ
 نتشادن طابترا ,ییاهنت- شیورد

 یریگ هرانک

 طباور رد نایز و ررض - ماج چنپ

 ییادج «نتفریذپن -ریسشمس هس

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 یدونشخ «یسنج تیاضر - وتاب ناطلس

 طابترا ,جاودزا ,دنویپ - ماجود

 یسنج یدونشخ - ماج هت

 یگتسویپ «یگداوناخ طباور ماج هد
 «یگشیمه یاه دنویپ -هکس هد

 یگداوناخ یاه یگتسب
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 (۷هرامش) هباژا

 :یدیلک تارابع

 فده یور زگرمت لرتنکو ییامن تردق

 ندرک هبلغ اه هسوسو رب بیقررب یروریپ

 دوخ یاه یژرنآ ی ور زکرمت سس ی
 سفن هب دامتعا سح نتفرگ ر ارق سار رد

 نتشاد نامیا دوخ هب تیففوم یارب ندوب مّمصم

 ہداضتم یاه تراک

 میالم لرتنک- یناهن تردق
 تنوشح نودب و

 ,راتیا و جنر شریذپ هتخیوآر ادب
 ندرمش مڌقم ار نارکید

 زیمآریقحت هبرجت ,تسکش - جرب
 لافغا .ماهبا-ریشمس تشه

 هدش ریقحت ورین دقاف _ریشمس هد

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاهتراک

 دال یورین زا هدافسا_رگایمیک
 اھو رینرب لر

 ,نتشاد رادنقا- تسدبیوچود

 نتفای قوفت
 ,سفنب دامتعا- تسدبوچ شن

 یروریپ

 ندرک هرادا ,لرتنک هکسراهچ

 طابضتا سفن لرتتک- هکنس هل



 تورات رد رش و رپخ یاهورین ۸۴

 (۸هرامش) یناهن تردق

 :یدیلک تارابع

 نداد جرخ هب یرابدربو لمحت دیروایب بات دیناوتیم هکنیا نتسناد

 درک کرد ار نارگید ساسحا نتشاد عاجش ةيحور

 ندیشخب ار صقاون عتسار یمزع نتشاد
 قشع تردق شیامن اه تفرسپ مغریلع تماقتسا

 ندرک ذوفن هب رداق تیمورحم لابق رد ندرکر اتفر میالم

 :داضتم یاه تراک

 تخس لرتنک- هباا

 ,تارج دقاف_یشمس شش

 ندوب لیم یب

 یرامیب «ءیهجوت یب «فعض -هکس جنپ

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 نداد جرخ هب هلصوح - هتخیوآرادب
 «یرابدرب

 نتشاد لمحت تردق تسدبوچ هن

 تماقتسا



۳ ۹ 
 ۸۵ تورات رد رش و ریخ یاهورین

 (٩هرامش) شیورد

 ییارگ نورد

 ندرک هجوترتمک هناگجنپ ساوح هب

 ندرکو جتسج نورد زا ار اه حساپ

 رت میظع کرد یوجتسجرد

 ندوب یزیچ یوجتسجرد

 . :داضتم یاه تراک

 ,ندوب طابترارد - قاسشع

 یویند طباور و ایند اب طابترارد- تانئاک

 تکارش ندوب طبترم - ماجود

 ورگ کی رد تکرش- ماج هس

 ندوب نارگید اب

 یناسفن یاه یشوخ - ماج هن

 :هباشم ای و هدننک تیوقت یاه تراک

 یریگ هرانکینیب نورد -وناب پاپ

 یرگن نورد «ینیشن هشوگ- ماجراهچ

 یانعم یوجتسج رد ماج ته

 رت قیمع

 «نتخادرپ قمعت هب-ریمشممشراهچ
 ندوب تکاس

 هزات تهج کی یوزرآرد
 دمتعم راگز ومآ اب هرواشم

 ییاهنت یوجتسجرد

 اندزا یریگ هرانک

 اه تمحازم زا ندش اهر



 تورات رد رش و ريخ یاهوریل ۸۶

 (۱۰هرامش)لابقا خرچ
 :یدیلک تارابع

 توافتم تهج کیرد تکرح ندرکس اسحا ار ریدقت شخرچ

 یراج تیعضو رد یرییغت یفداصت روطب بوخ تیعقوم کی نتفای

 دیدج یاه تفرشیپ هب نتسویپ ندش زاب یسک ی ورب سناش برد
 نداد شرتسگ ار دوخ هاگدید اه هزجعم ندوب دهاش

 ندرک فشک ار دوخ دصقم و شقن نتفرگر ارق فطع هطقنرد

 :داضتم یاه تراک

 تسب نب «ندوب نکاس-ریشمشود

 هتسهآ تکرح ,شمارآ ریشمشراهچ

 دکار ,کرحت نودب هکسراهچ
 تهج رییغت زا لبق یبایزرا-هکس تفه

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 لوحت ورییغت زیخاتسر

 دنت تق شیپ



 AY تورات رد رش و ریغ یاهورین

 (۱۱هرامش)تلادع

 :یدیلک تارابع
 ندیجنس ار راک داعبا مامت ندرکل مع یقالخا لوصا اب قباطم

 ندرکم ادقا ی هاگآ اب یفوناق درام اب نتشاد راکو رس
 دوخ لامعا ةجیتن شریذپ هنهکی اه باسح هیفصت
 ندرک کرد ار ثداوح نیب ام طابترا تسا یمازلا هک هچنآن داد ماجنآ

 (امراک)لولعم و تلع نوناق کرد میمصت کی یارب ندش هدامآ

 :داضتم یاه تراک

 شقن «تقیقحرا بانتجا _ر یشمسود

 ندرکر اکنآ ار دوخ
 ندادن ماجنا ار تسرد راک یسنمست جنپ

 تفادص نادقف

 نتفر هرفط ؛ندرکی لاخ

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 ینوناق لماوع ,تازرقم ,تلادع - ناطلس

 و تاهابتشا شریذپ «یرواد- یراگنسر
 هتشذگ لامعا

 «تیلوئسم شریدپ - تسدبوچ هد

 ندوبوگباوج
 هتشذگ تاهابتشا هب فارتعا هانگ س اسحا-ریسشمس هن

 .دیراد رارق یتیعضو هچ و اجکر د هکنیا یبایزرا-هکس تفه



۸۸ 

 (۱۳هرامش) هتخیو آرادب

 ندرک هبرجت میلست ار دوخ

 ندوب عافدیب و ریذپ مخز

 :داضتم یاه تراک

 ندرک لمع ,ندرک ارجا-رگایمیک
 ندرک دییأت ار دوخ -هبارا

 دوخ تیققومزا- تسدبوچ تفه
 ندرک عافد

 ات تسدیوچ هد

 تیقضو ندرک هرادا و لرتنک -هکسراهچ

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 راظتنا ,قلعم تّیلاعف-وناب پاپ

 یرابدرب و تشذگ - یناهن تردق

 اهراک نتشاذگ قوعم -رسشمشراهچ

 راشا «تداهش - ریس همش ل

 تورات رد رش و ريخ یاهورین

 نداد نارگید هب ار مدقت قح
 نتشادرب القت زا تسد

 دیدج یواز کی زا ندید

 یاو نا ےہ ناسا

 ندوب تصرف نیرتهب رظتنم



 ۸۹ تورات رد رش و ريخ یاهورین

 (۱۳ هرامش) لاقتنا

 :یدیلک تارابع

 تیعضو رییغت رگید یرد ندشزاب یارب یرد نتسب

 هتخانشان هب هتخانش زا لاقتنا ندناسر مأمت بر یزیچ

 فطع ةطقن رد نتفرگر ارق ندناسر نایاپ هب ار مامتان راک

 نتحیر رود ار هتشذگ ی اهراتفر ندراذگر س تشپ ار هتشذگ

 ریذپان بانتجا تیعضو هب ندیسر نتفر رگید هار هب

 ؛داضتم یاه تراک

 عورش - هلبآ
 دلوت-وناب ناطلس
 هزات عورش «هرابود دلوت -زیخاتسر

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 «هدنهد تکرح ةبرض- جرب

 دنمتردق یاهورین
 تارییغت - تسدبوچ تسنه

 عادو نداد تسدرا- ماج جیپ

 نتفر و ندرک اهر - ماج تشه



 (۱۳ع هرامش) لادتعا

 :یدیلک تارابع

 نتفای ار تسرد بیکرت

 یور هدایز زا یهرپ

 ندیشخب لادتعا ار یراوگان تیعضو
 شزاس و یگنهامه هب ندیسر
 ندرکی کی مهاب ار اهداضت

 :داضتم یاه تراک

 یشاپورف ,لماکی مظن یب- جرب
 «فالتخا ,تباقر - تسدبوچ جیپ

 یزاسمهات

 طارفا «یور هدایز - ماج تفه

 یرامیب- هحس جنپ

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 بیکرت «یگچراپکی - تافئاک

 ندرکر اکم هاب ,طابترا- ماجود

 یراکمه ,هتسویپ یاهورین - ماج هس

 ؛نتفای ار تسرد بیکرت هکسود
 «نراوت

 تورات رد رش و ریخ یاهورین

 یعمج رطاخ و ینمیآ ساسحا

 نتفای یدوبهب و یتمالس
 ندرک هزات ون زا ار یژرنا

 افش



 تورات رد رش و ریغ یاهورین

 (۱۵ هرامش) وید

 :یدیلک تارابع

 یناسفن یاه یشوخرد طارفا . نداد رارق لرتنک تحت ار دوخ

 ییارگ ی فنم و یفنم راکفا ندش یرگید میلست

 ؛داضتم یاه تراک

 هودنا و مغ زا ییاهر -یخاتتسر

 ینیب شوخ «نامیا ,دیما - هراتس

 ییاهر ,یدازآ-- تسدبوچ راهچ

 «هداس یاه یشوخ - ماج شست

 ,یهلا تبهوم «حلص - ماج هد
 ینامداش

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 طارفا ,فارسا- ماج تفه
 تیدودحم ماهبا-ریسشمس تشه

 یگنفشآ ,یدیماا - و یسشمس ب ر هو



 تورات رد رش و ريف یاهوریل 1۲

 (۱بهرامش) چرب

 :یدیلک تارابع

 یگتخیرورف و راجفنا ندش یناریو کی لّمحتم
 طوقس و ریقحت اه هشقن ندروخ مهب

 فداصت کی هبرجت ندش نارحب لّمحتم

 تفیقح یناهگان صیخشت یحور هبرض کی ریثأت تحت

 :داضتم یاه تراک

 لرتنک .یزوریپ - هبارآ

 ندش یکی مهاب ,ندنام مهاب - لادقعا
 توکس «شمارآ- هراتس

 ءاقترا ؛رورغ - تسدبوچ شش

 شمارآ ,حلص - ماج هد

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 دنمتردق یاهورین ,یراک ةهبرض - لاقتنا

 اه هشقن ندروخ مهب -ویشمس هد

 راوشد تاقواهکس ۵



 ۴ تورات رد رش و ريخ یاههرین

 (۱۷ هرامش ) هراتس

 :یدیلک تارایع

 ندید راومه ار هار هدنیآ هب نامیاو دیما
 ندرک دوعص رتالاب ةلحرم هب لنوت یاهتتارد رون ندید
 دوخ بلق ندوشگ نتشاد گرزب یاهوزرآ

 ندرک ی راج هنادازآ ار قشع تیقفوم راظتنارد

 ندرک هبرجت ار نهذ شمارآ هزیگنا ندروآ تسدب

 :داضتم یاه تراک

 ینیبدب «نامیا نادقف ,یدیماان وید

 نارحب «جرمو جره- جرب
 هتفشآ ,برطضم - هام

 هدش دودسم تاساسحا و یمشمستود

 باذع هانگ - ریشم هل

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 دامتعا ,نامیا «تیموصعم س هلبآ

 تیفالخ ,یگدنشحب -وناب ناطلس
 تواحتس «تیت نسخ - ماج ٤ رىشىت 0

 «تبثم تاساسحا «یداش - ماج هد



 تورات رد رش و ریف یاهورین ۹۴

 (۱۸ هرامش) هام

 :یدیلک تارابع

 نداد تسد زا ار دوخ تهج و دصقم تخت شوشتر

 ندوب نادرگرس فده نودب طاغ ریوصت کی شریزپ
 نداد هار رسب ار دیلپ راکفا نداد بیرف ار دوخ

 :داضتم یاه تراک

 افص و حلص «شمارآر د - هراتتس

 یرکف نشور ,تیفافش - دیسشروخ

 یمرگلد «نانیمطا
 ,ینمیا ساسحا- لادقعا

 یگنهامه هب ندیسر

 ؛هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 تالایخ «یعقاو ریغراکفا- ماج تفه

 «ندیدن ار تقیفح -ریسشمسنود

 یبیرف دوخ

 ,ینشور نادقف-ریسمست تسشه

 ماهبا



 ۹۵, تورات رد رش و ریخ یاههرین

 ۱٩( هرامش) دیشروخ

 :یدیلک تارابع

 ندش عقاو هجوت کرم ندیسر ییانشور و یهاگآ هب

 ندش رادروخرب طاشن و یتمالسرا تریصبزا یدیدج حطس لوصح
 رطاخ طاسبنا و یدازآس اسحا تقیقح صیخشت

 ندوب هاگآ دوخ میظع یژرنا زا یرترب و یگرزب ةهبرجت

 ® :داضتم یاه تراک
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 88 ماهبا ,یگتفشآ- هام

 یلیم یب ؛یگتسخ - ماج تعشه

 تبعر یب «گنلد _ریشمس سست

 دنمر این ,هخوت یب-هکس جنپ

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 فده هب لین .دوصقم - تانئاک

 غوبن ,یصحش تردق- تسدیوجود

 ناحجر «نیسحت - تسدبوچ شن



 تورات رد رش و ريف یاهورین ۹۶

 (۲ههرامش) زیخاتسر

 :یدیلک تارابع

 ادص کی ندینش ندش جراخ تداع ةدودحم را

 ندرکر ییغت یارب میمصت تاناکما هب تبسن ندشرادیب

 ندش دیدج تهج کی بذج نداد صیخشت طلغ زا ار تسرد

 یگدنزرس و یگرات ساسحا ندش رادروخرب هزات ديما زا

 ناهانگو اه مغ زا ندش اهر ندید دیدج یواز زا ار زیچ همه

 :داضتم یاه تراک

 اهتنا هب ندیسر ,گرم- لاققتا
 تاهابتشا ,ینامیشپ - ماج چنپ
 «شنزرس مانگ -ریشمست هن

۲ 

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 هزات یاه عورش .هرابود دلوت هلبآ

 تبقم تارییعت - لابقاخ رچ

 ییاهر ,یدازآ- تسدبوچراهچ



 تورات رد رش و ریخ یاهورین
۹۷ 

 (۲!هرامش) تانئاک

 :یدیلک تارابع

 اش یگچراپکی و تیمامت سح

 ندرک تمدخ رگیدکی هب نتسویپ

 وغ تس خوب زا عرار هرهب یبلق یوزرآ هب ندیسر

 یعقاو یدونشخ هب لین دندنویپ یم تفیفح هب اهایژر
 نهذ شمارآز ا ندرب تذل لح هار نیرتهب نتفای

 :داضتم یاه تراک

 زا ندرکر ظنفرص - هتخیوآرادب
 مدقت قح .دوخ قئالع

 نداد نارگید هب ار

 یشاپورف ؛یمظن یب- جوب

 یکیرات ,تراسا ی هبرجت - وید

 یگچراپکی نادقف- تسدبوچ جیپ
 تافالتخا

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 ق ر :یگچرابکی - لافتخا
 دوصقم .لیمکت - .دیستروخ

 یبلق دارم هب لین - ماج هن
 یفطاع یدونشخ «تداعس - ماج هد

 یرگناوت ,یدنمتلود هکس هد



 ۹ خب

 تاهباشت و اهداضت

 رد

 ریغص یاهزمر



 تورات رد رش ۽ ریه یاهورین

 تسدبوچ کی

 :یدیلک تارابع

 رتشیب تاناکما هب تبسن ندوب اریذپ دادعتسا کی ییافوکش

 قایتشاو روش شیامن لح هار کی داجیا

 نارگید شخب ماهلا نتفر شیپ تماهش اب

 دوخ یاه ییاناوت هب ناتیمطا تیققوم زا ناتیمطا

 دوخ یاه سرت اب ندش وربور قاخ یورین زا ن درب هرهب

 :تفج تروص هب اه لاخ کت

 دراو امش یگدنز هب یدیدج یورین هک تسنآر گنایامن تفج تروصب اه لاخ کت

 .ددرگیم
 یکی اب هارمه - یصخش تردق ,تماهش «ارجاع ,ناجیه «تیقالخ - تسدبوچ کی یژرنا

 هدباپ یم شیازفا لیذ یاه تراکز ا
 قشع «یدردمه ءتیمیمص «قیمع ثاساسحا ماج کی

 راکتشپ ءتفیقح «تلادع «قطنم شوه -ریسشمس کی

 تیتما .دامتعا ,یناوارف ,تیقفوم -هگس کی



 تورات رد رش و ریف یاهورین

 تسدبوهود

 یک تارا

 نایفارطا هب نداد تهج
 یصحش ذوفن نتشاد

 نداد جرخ هبراکتبا

 گرزب یاهراکم اجنا تأرج

 :؛داضتم یاه تراک

 ندنام هیشاحرد ,ندوبن لاتف -وناب پاپ

 «تاموسر اب قباطم - مظعا پاپ

 نتفر شیپ هورگ اب

 لمع زا سرت -ویشمسش تشه

 یناوتان و فعض

 تردق نادقق «ینهذ ینابرق-ریسثمس هد

 ؛هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 ندرک هرادا ,یصخش تردق و گایمیک

 یوق یورین کی
 تردق «یگرزب - ناطلس

 یگدننادرگ ,یصخش ذوفن - هبارا

 دادعتسا ,تایح یورین - دیسشروخ

 عاضوا اب ندش وربور تماهش

 ندروآن ابزب ار دوخ راکفا
 تلاصا زدات ناشن

 ندوب ورشیپ

 ندش وربور دوخ سرت اب



 e تورات رد رش و ریف یاهورین
 ف 2-2-۰۱۰۵ ۰:>.

 تسدبوچ هس

 :یدیلک تارابع
 ندراذگ رس تشپ ار تینما اه هتخانشان فشک

 یرگن هدنیآ ندرکی ربهر ار نارگید
 رتهب تاناکما یوجتسجرد هزات ییارجام یوجتسجرد

 نتفرگ هدهعب ار یلصا شفت نتفرگ هدهعب ار تیلوئسم
 هدرتسگ یاه قفا

 :داضتم یاه تراک

 ندنام تکرح یب

 ,نوناق بوچراهچرد - مظعا پاپ

 لوصا قباطم
 «ندوب راک هظفاحم -هکس هد

 ندنام ظوفحم

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 ,«هدرتسگ یاه قفا - هلبآ

 دیدج قطانم هب نتفر

 «ندرکن ییعت ار تهج - ناطلس
 یربهر

 «ندش رفس مزاع - ماج تسشه

 نتفر ترفاسم
 ,هدنیآی ارب ندش هدامآ- هکس هس

 یزیر همانرب



 تسدبوچراهچ

 :یدیلک تارابع

 تبسانم کی یارب نتفرگ نشج

 یگدنز زا ی مهم هلحرم هدهاشم
 روآی داش قافتا کی یارب تاقالم

 مسارم کیرد ندرک تکرش

 یدازآل ابند هب

 :داضتم یاه تراک

 یدازآن ادقف تراسا-وید

 تیعضو کیرد ندوب - تسدیوچ هد
 هقیضمرد ءاسرف تقاط

 یدرسلد ,تلاسکس اسحا- ماجراهچ

 یکقالع یب ءازفا مغ -ریشمس شش
 ,تیدودحم ریسشمس تشه

 یدازآن ادقف

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 یدازآ تینما سح -زیخاتسر

 نشج ءرورس «ناجیه- ماج هس

 یمرگرس «ینامهم ؛حیرفت - هکسود

 تورات رد رش و ريخ یاهورین

 اه تیدودحم زا ندش جراخ
 اهدنب زا ن دش دازآ

 دیدج تاناکما یاریذپ

 بسانمان تیعضو کی زار ارف

 نتفر لابفتسا هب قایتشا اب



 ۱۰۵ تورات رد رش و ریغ یاههرین

 تسدبوچ چنپ

 :یدیلک تارابع

 نتفر شیپ بیقر هیلعرب هرجاشم ,فالتخا
 ندش ریگرد یراب ای شزرو رد نایفارطا اب ندوبراگزاسان

 نتشاد راکورس تایئزج اب تباقر ةبرجت

 ندش وربور راک ع ناوم اب ندرک س ح ار هقباسم ناجیه
 نتشاد مهافت مدع ناراکمه اب نتساخرب هزرابم هب

 :داضتم یاه تراک

 «قفاوت “ن راوت ۹ لادتعا

 رگیدکی اب ندرکراک
 «یگجرایکی - تافئاک
 یگنهامه و یراکمه

 ندوب زاسمه ,دا رارق- ماجود
 تکارش :یهورگ راک هکبس هس

 ؛هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 «ندرکی گداتسیا- تسدبوچ تفه

 هلباقم

 ندش لمحتم «شکمشک- تسدیوچ هد

 «ندوب فلاحم ةهبجرد ریستمسن جنپ

 یرباربان



 تورات رد رش و ریخ یاهورین ۳۳ شی

 تسدبوچ شش

 ندش نیسحت ندش زوریپ

 ۳ ۳ نتفرگرارق سأر رد
 ندش عفاو مارتحا دروم هزیاج تفایرد

 ندش دنلیرس ندیسر تیقفوم هب

 ندش عفآو نارگید قشمرس ندش عقاو شیاتس دروم

 :داضتم یاه تراک

 یگدنکقارس ,تراقح - جرب

 تسکش «نایز- ماج جنپ

 «فعض ساسحا - ریسشمست هد

 دوخ زا ی تیاضرات
 ,صیخشت سح دقاف- هکس جنپ

 هّجوت یب

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 سفنب دامتعا ,یزوریپ - هباآ

 یرترب ,شیاتس - دیشروخ

 ,دوخ هتساوخ هب ندیسر - ماج هل
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 دوخرا یدونشخ



 سا تورات رد رش و ریغ یاهورهن

 تسدبوه تفه

 :یدیلک تارابع

 ندرک ی راددوخ ندش میلست را ندوب رگشاخرپ ای ضرعتم

 نتفگ هت ندرکل یمحت ار دوخ رظن

 نداد ناشن دوخ زا یوق تیصحخش ندرک ع افد دوخ عضوم زا
 دوخ تاداقتعا یارب نتساخرب ندرک هدافتسا تیعقوم زا

 ندرکل مع ممضم روطب ندرکی گداتسیا روز لباقمرد

 :داضتم یاه تراک

 ندوب لاعف ريغ «هناروبص راظتنا-وئاب پاپ

 یهورگ راک هکبس هب

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 ندرک هزرابم ,ندیگنج - تسدبوچ جنپ

 ,دوخ تیعقوم را عافد - تسدبوچ هل

 ندشن میلست
 تینهذ « کی مک ویس جنب



 تورات رد رش و ریغ یاهرین ۱۰۸

 :یدیلک تارابع

 زیمآ تیقفوم لح هار نتفای ندرکم القا تعرسب
 نتفرگرارق هدش ماجنا لمع تحت ندرکی لمع ار اه هشقن

 مامتان راک لیمکت هزات یطیحم هب نتفر
 تفیقح فشک رتالاب ةلحرم هب نتفر شیپ

 نتقای ار امغم راین دروم هعطق مهم مایپ کی تفایرد

 :داضتم یاه تراک

 راظتنا ریخأت-وناب پاپ

 «ندرک هدامآ ار دوخ -ریستمستراهچ

 ندرکن هلجع

 لمع زا لبق یسررب ,یبایزرا- هکس تفه

 ؛هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 اه هشفن ندرک هدایپ «ندرکم ادقا-رگایمیک

 ,عیرس یاه تفرشیپ - تسونرس خرچ
 دنت ماگ

 ندناسر نایاپ هب- لاقتنا

 ندیناسر رخآ هب ار راک ماج تشه



 ۱۰۹ تورات رد رش و ریغ یاهوریل

 و

 تسدبوچ ہن

 :یدیلک تارابع

 نتساخرب هرابود و ندروخ نیمز ندرک ع افد دوخزا
 ندرک شالت ًاددجم نداد جرحب تماقتسا

 نداد جرخ هب موادت یگتسخ مغریلع ندرک طایتحا هزادنا زا شیب

 نتفر شیپ هدارا یورین اب نتشاد نظؤس

 یکیزیف تردق شیامن عناوم لباقم رد تمواقم

 :داضتم یاه تراک

 یرگید هب دامتعا ,یتسود ماج هس

 دامتعا سح «تیموصعم - ماج شىت

 یلیم یب «یگتسخ - ماج تشه

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 تقاط «تعاحش - یناهن تردق

 تیعقوم کی زا عافد- تسدیوچ تفه

 «ندرک دودحم ار دوخ -ریمشمسود
 یعافد تلاح

 تموادم ,راکتشپ -هکس تعشه



 تورات رد رش و ریف یاهوریل ۱۱۰

 تسدبوچ هد

 :یدیلک تارابع

 نتخادرپ ار یرگید نید هزادنا زا شیب شالت
 ندرکر اک هفاضا ندوب راشف تحت

 نتشادن تحارتسا تصرف نتفگ هن را عانتما

 نداد ماجنا ار دنیاشوخان هفیظو کی تیلوئسم لوبق

 ندش دایز تامحز لّمحتم نتشاذگزاب شنزرس یارب ار هار

 :داضتم یاه تراک

 ندوب لابکبس «ندادن تیمها- هلبآ

 رسدرد و راشفزا دازآ- تسدبوچراهچ

 ییاهر

 شمارآ,تحارتسا-یشمشراهچ

 تیلوئسم زا زیرگ- ریستمسآ تفه

 :هباشم ای هدننک تیوقت تراک

 ندوب وگباوج ,تیلوئسم شریذپ - تلادع

 تمواقم ,شکمشک- تسدبوچ جنپ
 ندرکر وبع اه یتخس زا-رییشمس شش

 ندوب نارگنریشمسش هن
 یراوشد لمحت ,تخس تاقوا-هکس جنپ



 سلب تورات رد رش و ريف یاههریل

 تسدبوچ ةوابوت

 :یدیلک تارابع

 مناوت یم نم «هلب نتفگ قایتشا و تیقالخ
 نتقر اهدیدرت یوسارف دوخ رنه را هدافتسا
 نتفر شیپ تیففوم یوسب ندش راپسهر هزات تهج هب

 تسه مه هار «تسه هدارا هک اج ره ندوب نیب شوخ و تماهش اب

 ندرک هبلغ اه سرترب ندوب بلطواد نیلوا

 :تفج تروصب یتیصخش زوصم یاه تراک

 تسادبوچ ةوابون اب اراه تراک ن یازا کیره بیکرت ءاه تراک هورگو عون هب هوت اب

 .دییامن هسیاقم و یسررب

 :لاثم

 ناوجون جوز کی نیبام هدنزاس و تبثم یتسود

 یبلق یوزرآ کی هب ندیشخب یلجت



 تورات رد رش و ریغ یاهورین ۱۱۲

 تسدبوچ روالد

 :یدیلک تاحیضوت

 .دنکیم یرود قیمع ای یذج تاعوضوم زا ًالومعم

 .دنکیم ناجیه و روش داجیا و تسا نابز شوخ
 . دراذگیم شیامن هب ار دوخ یاه ییاناوت و دراد سفنب دامتعا

 .دزادنا ی مرطخ هب ار نارگید و دوخ یهاگ
 «تسا ندوب نامرهق قشاعوا

 تسا هزات تایبرجت و ترفاسص قشاعوا

 .تسا ر ییغت یوجتسج رد و «درادن رارق و مارآوا

 .دنکیم لمع رکف نودب بلغا و ,تسا ینورد شمارآ دقاف وا
 .تسا گنج هدامآو  دوشیم نیگمشخ یناسآ هب

 روالد مدق تابث و تقادص ,یرادافو هب ناوتیمن قوف هدش دای تایصوصخ و لی الدربانب

 یگدومزآو  یگتخپ لحرم هب هکینامز ات ,تشاد لماک نانیمطا نیریاس هب تبسن تسدبوچ

 .ددرگ لیان تسدبوچ مکاح

 :تفج تروصب یتّیصخش روتمم یاه تراک

 هجوت اب .دهدیم ار تفج کی لیکشت یتِیصخش یاهتراکر یاسزا کیره اب تسدبوچروالد

 هسیاقم و یسررب تسدبوچ روالد اب ار اهتراک ن یازا کی ره بیکرت ءاهتراک هورگو عون هب
 .دییامن

 : لاثم

 تیصحش نیا بناج زا ی لام ای یراک داهنشیپ

 (قوف تاصحشم ابا



 ۱۱۳ تورات رد رش و ريف ناهورین
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 تسدبوچ وناب مکام

 :یدیلک تاحیضوت

 . دراذگیم دنمورین یریثأت دروخرب نیلوارد

 .دزیریم یتسود حرط یناسآ هب و تسا مرگنوخ

 .تسا قایتشا و روش زا لمم

 .تسای میمص و اریدپ

 .دنکیم تیاده ار یا هلفشمرپ و لاعف یگدنز
 دهدیم هعاشا یتمالس و تایح یورین

 .تسا تبثم نیب شوخ
 .تسا دقتعم دوخ یاه ییاناوت هبو تسا قوشم هراومه

 یتیصحخش یاهتراکر یاس زا کی ره اب تسدبوچوناب مکاح
 ءاه تراک هورگ و عون هب هجوت اب .دهدیم ار تفج کی لیکشت

 .دینک هسیاقم و یسررب تسدبوچوناب مکاح اب ار اهتراکن یا زا کی ره بیکرت

 :لاثم

 زیمآ تبحم و وکین یمادقا قوف تاصخشم اب ییوناب
 .دنکیم یضاقنم قح رد



 تورات رد رش و ریخ یاهورین ۱۴

 :تسدبوچ مکاه

 :یدیلک تاحیضوت

 ارنیون یاه حرط و راکفا تسدبوچ مکاح

 .دهدیم شرتسگ

 تسا یرنه دادعتسا یاراد یعیبط روطب

 فهم هعانشا ار دوخ هفالع ی قوت نآ طسرتباهگ

 .تسا قفوم رایسب دوخ تاراکتباو سفنب دامتعا لیلد هب

 .تسا لیصا و دنمتردق یربهر بهذم اب تسایس «تراجت رد وا

 لیکشت یتیصخش یاه تراک ریاسزا کیره اب تسدبوچ مکاح

 ره بیکرت ءاه تراک هورگ و عون هب هجوت اب .دهدیم ار تفج کی

 .دینک هسیاقمو یسررب تسدبوچ مکاح اب ار اه تراک نیا زا کی

 :لاثم

 جوز کی هک یاهدنزاس و دیفم تاریثأت
 .دنامن,مداجنا قوف تاصخشم اب



 ۱۱۵ تورات رد رش و ریغ یاهورین

 ماج کی

 :یدیلک تارابع

 ندش قشاع ندرک هبرجت ار تیمیمص و تبحم
 طابترا کی ییافوکش قیمع تاساسحا نایب

 نتفر شیپ قشع اب یدوهش یاهورین شرتسگ
 نادنمزاین هب تبسن یگدنشحب ینورد یادن هب ندرک دامنعا

 ییارگ ی فنمزآن دش صالخ ینورد یاه مایپ هب نداد حساپ
 ندرپس یشومارف هب و ندیشحب ندوب گنهامه دوخ بلق اب

 دینک یم یرپس یبلق تیاده اب ار دوخ هار هکینامز

 :تفج تزوصب اه لاف کت

 .تسا امش یگدنز هب یذیدج یورین دورو رگناشن تفج تروصب اه لاخ کت
 کت را یکیاب هارمه - قشع «یدردمه .تیمیمص .قیمع تاساسحا - ماج کی یژرنا

 هدباپ یم شیازفا لیذ یاه لاخ
 یصحسش تردق «تماهش هارجام «ناجیه «تیقالاخ - تسدبوچ کی

 راکتشپ .تفیفح ءتلالع «قطنم شوه -ریمشمست کی

 تینما .دامتعا ,یناوارف .تیقفوم هکس کی



 تورات رد رش و ری یاههریل 1۶

 ماجود

 :یدیلک تارابع

 ندرکر اکر گیدکی اب ندرکر ارقرب طابترا
 ندیسر شخب تیاضر قفاوت کی هب رگیدکی اب دنویپ

 طابترا کی تفرشیپ جاودزا ای داحتا کی نتفرگ نشج

 تبثم باوج کی ندرکس اسحا یتسود کی میکحت

 اسرف تقاط طابترا کی هب ندیشحب افش تکارش کی یرارقرب

 ؛داضتم یاه تراک

 وزنا ,ییاهنت هب زاین- شیورد

 ,مهافت نتشادن- تسدبوچ جنپ
 ,ندنام ادج

 شمارآن ادقف
 ندنام اهنت ,نتفر ورف دوخ رد- ماجر اهچ
 هتسسگ طابترا- ماج جنپ

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 جاودزا .دنویپ - قاشع

 ندرکر کم هاب ا لافققا

 ,یگداوناخ یاه یگتسباو- ماج هد
 هقالع



 تورات رد رش و ریغ یاهورین

 ماج هس

 هقالع دروم دارفا اب ندش عمج

 یداش و رورسزا راشرس

 زاواو صقر

 نتفرگ ی نامهیمو نشج

 هورگ کیرد ندرک تکرش

 :داضتم یاه تراک

 هورگز ا ندیشکر اک - شیورد

 ندوب یوزنم

 هدید بیسآ «کورتم ءاهنت-ریسشمس هس

 راد هّصغ ,نیگمع -ریسشمس شش

 قیگهولنا س _یضمسآ

 طایتحا ,نتشادن دامتعا- تسدبوچ هل

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 هورگ ی ور زکرمتم - مظعا پاپ

 یراکمه ,هتسویپ مهب یاهورین- لادتعا

 رورس «نشج «ناجیه- تسدبوجراهچ

 هورگ کیرد راک هگس هس

 یهورگ هیحور نداد شرت

 نارگید هب نتسویپ
 یهورگ طابترا کی لیکشت
 ندرک کمکر گیدکی هب
 کرتشم فده کی فشک



 ماجراهچ

 ندوب زکر متم دوخ تاساسحا یور
 طباورزا ندرک یریگ هرانک

 ندوب لفاغ نارگیدزا
 نتفرگ هدیدان ار تبحم

 اه تمعن و اه یبوخ هب تبسن ییانتعا یب

 :داضتم یاه تراک

 یعفاو یدونشوخ هب لین- تافقاک

 ندوب رادروخرب

 یراودیما ,ناجیه - تسدبوچراهچ

 داحتا ,طابترا- ماجود

 ندرکر اک تّیدج اب-هکس تشه
 «ندرکش الت

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 یوزنم ,یریگ هرانک شیورد

 ,هشیدنا و قعت-ریشمشراهچ
 ندوب اهنت

 ليم یب «هدرزآ- و یشمس شى

 تورات رد رش و ريخ یاهوریت

 هقالعو قوذ نداد تسدزا

 یراک هب نتشادن لاعتشا

 ندرکی قلت راب لسک ار یگدنز
 هزیگنا نادقف

 ندرک هبقارم

 قو کج او و تی
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 ۱۱۹ تورات رد رش و ری یاههرین

 ماج جنپ

 :یدیلک تارابع

 قشعزآن دش مورحم نایز کی زان درب جنر

 نتسویپ مهب یوزرآرد نداد تسد زا ار یدیما
 ندرکی نامیشپ ساسحا تسکش کی ةبرجت
 ندروخ ار هتشذگس وسفا ندرکع ادو

 ندرب یپ دوخ هابتشآ هب هطبار کی نتسسگم هزآ

 ؛داضتم یاه تراک

 طابترا کی ندومنرارقرب - قاشع

 هودناو مغ زا ییاهر -زیخاتسر

 قیفوت «یزوریپ - تسدبوچ شئ
 طابترا- ماجود

 یدونشخ «تیاضر - ماج هل

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 نایاپ نداد تسدزا- لاقتنا

 یلد هتسکش «ییادج -ریسشمس هس

 مغ «هودنا-ریسشمس شى

 ینادرگرس راين -هکس جنپ



 تورات رد رش و ریخ یاههریل ۱۲۰

 ماج شش

 :یدیلک تارابع

 هداس یاه یشوخ زا ن درب تذل ندرکل مع هناهاوخ ريخ

 زیگنا طاشن یاه تیلاعف زا ندرب تذل ینابرهم و یتین شوخ هبرجت
 هناکدوک ی اه یداش رد ندرکر یس ندرکر یخراکی رگید یارب

 یقالیب طیحم هب نتفر هیده کی تفایرد

 ؛داضتم یاه تراک

 عمط «داسف «ییارگ ی فنم وید

 ینیبدب ,تیموصعم ادقف - تسدیوچ هل

 ینمشد «یهاوخ دوخ -ریشمستن چنپ
 هناقداص ریغ راتفر ,بیرف-ریشمسش تفه

 نتشاد ریصقت ,راکهانگریشمش هن

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 شحب تایح ساسحا کی - هراتس

 «تین نسح

 نتفرگ ر ارق تمحر دروم - ماج هد

 طاشن و روش



 تورات رد رش و ریغ یاهوریل

 ماج تفه

 هنادنموزرآراکفا رد ندش قرغ
 ندرکریس لایخ و مهو رد

 نتخاس اه ایر رد ار وزرآی اه خاک

 دهعنو زکر مت نادقف

 ندوب هتحلسش

 :داضتم یاه تراک

 دهعت و زکر متر گایمیک
 اهراکم  یکحت «طابضنا ناطلس

 یور هنایم ,نزاوت- لادتعا

 لرتنک ,بیترت و مظن هکسراهچ
 ندرکراک تیّدجاب هکس تشه

 ندرک هدافتسا دوخ رهوج زا
 یو هک بیپ هگس هک

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 ینارذگ شوخ رد فارسا-وید
 لایخ «یعقاوریغ راکفا- هام

 یناسفن یاه یشوخ - ماج هن

 ینارذگش وخ رد طارفا
 دوخ تمالس هب ییانتعا یب

 دایتعا لحارم هب ندش دراو
 توخر و یتسس هب ندش لیامتم

 ینارذگ تقو و یبلط تحار



 تورات رد رش و ریخ یاهوریل ۱۳۲

 ماج تشه

 :یدیلک تارابع

 هدیسر رخآ هب ینونک هرود هکنآص یخشت رت قیمع یانعم یوجتسجرد
 .تسا

 روآس اب تیعضو کی ندرک کرت ینورد تقیفح یور زکرمت

 ندرک اهر یراتفرگز ا ار دوخ دوخ یاه باوج لابند هب
 اه تساوخرد زا ی گتسخ ساسحا قیافح ننفایرد

 یگدوسرف و یلیم یب ساسحا ندرکر اث تیونعم یارب ار یرتشیب تاقوا

 ؛داضتم یاه تراک

 « نداد جرخ هب یرابدرب- یناهن تردق

 «ندرکل محت

 رفاو یژرنا «تایح یورین - دیسئروخ

 ,ندرک تمواقم- تسدبوچ هل
 «یگدانتسیا

 :هباشم ای هدننک تیوقت یاه تراک

 رت قیمع یانعم لابندب- شیورد

 ندراذگر س تشپ ,ندرک کرت- لاقتنا

 «نتفر رفس هب- تسدیوچ هس

 نتفر دیدج هفطنم هب

 یا هلحرم ءاهراکم امتا- تسدپوچ ۸

 ندناسر نایاپ هب ار

 نتقر رفس هب «,ندرکر ذگ و یسشتمس ۶



 ۱۳۳ تورات رد رش و ریخ یاههرین

۱ 

 ماج هن

 دیراد دیما اهنآ هب هک یجیاتن ندروآ تسدب وزرآن دش هدروآرب

 ندوب دونشخ و یضار دیهاوخیم هک هچنآ هب ندیسر
 تاناکما زا ندرب تذل ندیسر فده هب

 اه ییابیز و اهرنه زا ینادردق ددنویپ یم تقیقح هب هکی یایور

 یناسفن یاه یشوخ زا یرادروخرب . تسه هکر وطنآی تیعضو زا ندش رادروخرب

 ؛داضتم یاه تراک

 تاساسحا یور رتمک- شیورد

 ندش زکرمتم

 ینامیشپ - ماج۵
 خلت تاقوا ,ندوب دز این  هکس#۵

 اه یشوخ زا یریگ هرانک- ماج۴

 :هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 تاساسحارزا ندش دنم هرهب -وناب ناطلس

 یسنج یدونشخ - قاشع

 یبلق یوزرآ هب لین- تانئاک

 رورغ ساسحا- تسدبوچ شىت

 دوخ ۀتساوخ هب ندیسر

 ینارذگشوخرد طارفا- ماج تفه



 تورات رد رش و ریخ یاهورین ۱۳۴

 ماج هد

 :یدیلک تارابع

 هناخ رد شمارآو مظن داجیا یتحبشوخ نتفرگ شوغآرد
 ندرک فرط رب ار ماوقاز ا یکی زین شیاسآ و هافر ساضا
 ندیشحب هداوناخ رد ار یسک راشرس و یراج قشع

 هداوناخ یاضعا اب یگنهامه ندروآ تسدب بوخ لابقازا یدونشخ

 نتخادنا رود هب ار اه ینمشد رورس و قشع لاقتنا

 : داضتم یاه تراک

 شمارآو یداش نادقف -وید

 یناماسبان ,نارحب - جوب

 ییاهنت یلد هتسکش -ریسشمس هس
 ا اخ ریو

 ,ندش ینابرق ساسحا-ریسشمس هد
 ندوب انگنت رد

 :هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 هطبار :یگداوناخ طابترا- قاشع
 یداش ,تبثم تاساسحا- هرانس

 یفطاع یدونشخ «یتحبشوخ - تانلاک

 ,روشرپ تاساسحا- ماج شت

 طاشن و روش



 1۲۵ تورات رد رش و ریف یاههریل

 ماج ةوابون

 :یدیلک تارابع

 نداد ناشن دوخ زا مهافت و یدردمه دنکی م داش ار امش بلق هزات قافتا کی

 امش رازآ بجوم هکی سک ن دیشخب هزات قشع کی ندرکز اغآ
 هدش

 یسک اب ندرکر ارقرب طابترا دیتسه هتسباو وا هب هکی صخش تاقالم
 هتسسگم هزا طابترا کی حالصا یسک اب ندش یمیمصو کیدزن

 ندرکن اشخرد ار یسکز ور ندش کیرش یرگید اب ار ایز و هژیو هظحل کی

 :تفج تروصب یتیصخش یاه تراک

 یاه هورگ زا یتصخش روصم یاه تراک ریاس اب ماج ُهوابون بیکرت

 هب هجوت ای.دهدیم ار تفج کی لیکشت ریشمش و هکس .ماج ,تسدبوچ هناگراهچ

 .دینک هسیاقم و یسررب مه اب ار تراکودره یبیکرت موهفم ,اهنآ هورگ و عون

 : لاثم

 .دوشیم هدروآرب هک یاهتساوخ

 :لاثم

 ار امش یوزرآ هک یداهنشیپ

 .دزاسیم هدروآرب



 تورات رد رش و ريخ یاههرین ۱۶

 (دوخ صاخ تاصخشم اب) ییوناب

 .دزاسیم هدروآرب ار امش هتساوخ

 ماج روالد

 :یدیلک تاحیضوت
 .دنکیم یراشفاپ دوخ تاساسحا یور

 .تسا دوسح یردقو تسیلآ هدیا قشع هب تبسن

 طیحم هنوشیم زکرمتم یگدنز هنارغاش شخب یور
 .دنکیم داجیا یدنیاشوخ

 .درویمرطاخ هب ار صوصحتب یاه تیعقوم
 دنکی م شومارف اما دروایم لگ «دنکیم نایب ییابیز هب ار دوخ تاساسحا

 !دزیرب نیزنب دوخ نیشام رد

 .دهدیم حرش ابیز یاه ناتساد .دنکیم لوغشم هنازور یاهایر رد ار دوخ
 .تسا رایشوه نارگید تالاح و تاساسحا هب تبسن

 در قیمع لمعلآس کع یگدنز هب تبسن
 .دنک یمن یتحار ساسحا نارگید اب و تسا قلخدب و هدرسفا یهاگ

 .دوشیم هدرزآی ناسآ هب و دمهفیم ار نارگید درد

 .دنادیم فلتخم لاکشا رد ار تفاطل و ییابیز ردق

 .دنکیم راذگاو نارگید هب ار دنیاشوخا یاهراک

 .دوش وربور دناوتیمن اهیراوگان اب

 .تسا لئاق شزرا شا ینورد یگدنز یارب

 ! ارچ دنادب دنکی م یعس
 .تسا دوخ یصخش لماکت و تفرشیپ لایندب

 :تفج تروصب یتیصخش یاه تراک

 ,تسدبوچ هناگراهچ یاه هورگ زا یتیصخش روصم یاه تراکر یاس اب ماجروالد بیکرت
 موهفم ءاهنآ هورگ و مان هب هجوت اب .دهدیم ار تفج کی لیکشت ریشمش و هکس ,ماج

 .دینک هسیاقم و یسررب رگیدکی اب ار تراکو د ره یبیکرت



 ۱۳۷ تورات رد رش و ریه یاهوریل

 ماج وناب مکاه

 :(تبثم) یدیلک تاحیضوت

 .تسا ساسح نارگید تاساسحا هب تبسن

 .دراد ار رفنت و تنوشخ ندرکع فد تردق

 .دنکیم لطاب ار یدب مسلط دوخ تفطالم و هجوت اب

 .دیلط یم دوخ بلق زا تیاده .دراد ینایاپ یب ربص
 .دوشیم رثأتم یتحار هب نارگید دردزا

 دهدیم ناشن لمعلا سکع ینابرهم و یزوسلد اب
 تسا نابرهم و میالم تادوجوم مامت اب
 دنکی من در ار یدنمزأین چیه تسد
 دنکیم کرد ار نارگید تاساسحا

 دنکی م ساسحا ار طیحم کی تیعضو
 دنکیم کرد ار اهزیچ زا یرایسب دنکل اوئس هکنآن ودب
 دراد یا هتفرشیپ و یوق مشش سح

 دناوخ یم ار نارگید راکفا
 گه تدوب یکی ناجا تاتقک و فراق اب
 دنکی م یداش ساسحا تاعامتجارد

 دنکیم ینادردق ار یگدنز رت قیمع میهافم
 درامشیم یسدقم ناکم ار ناهج .تسا لثاق مارتحا یگدنز یارب

 :تفج تروص هب یتیصخش یاه تراک

 هناگراهچ یاه هورگ زا یتیصخش روصم یاه تراکر یاس اب ماجوناب مکاح بیکرت
 ءاهنآ هورگ و عون هب هجوت اب .دهدیم ار تفج کی لیکشت ریشمش و هکس ,ماج ,تسدبوچ

 .دینک هسیاقم و یسررب مه اب ار تراک و د ره یبیکرت موهفم



 تورات رد رش و ریه یاهورین ۱۳۸

 ماج مکاه

 :(تبثم)یدیلک تاحیضوت

 دهدیم دیفم یاهزردنا

 دهدیم میلعت زیمآ تبحم تاهجوت و فطاوع قیرطزا
 دنادیم شرورپ و دشر یارب ار نارگیدزاین

 .دراد نارگید یور یمارآر یثأت
 درادیم هاگن الاب ار دوخ رس ینارحب یاه تیعضو رد

 دهدیمن ناش برطضم اب یبصع ار دوخ ًالومعم

 دیامن لیدعت دناوتیم ار یدایز دارفا این

 دسریم دوخ فادها هب یجیردت یذوفن قیرطزا
 دنکیم نایب تسرد یاهنامز رد ار تسرد مالک

 تساو گحخساپ یفطاع یاهزاین هب تبسن

 تسا انشآی نامرد یاه شور و یهایگ یاهوراد اب
 دهدیم ماجنا هنابلطواد و هناهاوخریخ یاهراک

 دراد ینشور و زاب هاگرظن

 دریذپ یم ار نارگید یاه تیدودحم
 تسا تحار مدرم فاتخم یاهورگ اب

 تسا لئاق مارتحا نارگید یدازآی ارب

 :تفج تروص هب یتیصخش یاه تراک

 «تسدبوچ هناگراهچ یاه هورگزا یتیصخش رّوصم یاه تراکریاس اب ماج مکاح بیکرت

 موهفم ءاهنآ هورگو عون هب هجوت اب دهدیم ار تفج کی لیکشت ریشمش و هکس ماج
 .دینک هسیاقم و یسررب مه اب ار تراکود ره یبیکرت



 ۱۳۹ تورات رد رش و ریغ یاهورین
 حس ج ج

 ریشمش کی

 :یدیلک تارابع

 تیعضو کی لح هار رکف یورین زا هدافتسا

 ندرک فرطرب ار عناوم ندوب دنمفده
 تیلوئسم لوبق تفیقح یوجتسجرد
 فاصنا و لدع رادفرط ینمشد رب ندش قلاف

 ندومن فرطرب ار دیدرت و کش ندش وربور تالکشم اب

 :تفج تروصب اه لاف کت بیکرت

 یزرفا هک .ددرگیم امش یگدنز دراو یا هزات حور هک تسنارگناشن لاخ کت تفج کی
 «تیفافش «تقیقح «تلادع «قطنم شوه - یژرنا نیا .دزاسیم لقتنم ار ویسمحستا

 ها ا تفج کی دنمورین بیکرت لیذ یاه لاخ کت زا یکی یورین اب هارمه -راکتشپ
 دهدیم

 قشع «یزوسلد «یگنهامه ,تیمیمص «قیمع تاساسحا- ماج کی

 ساسا ,تیتما ,نانیمطا ,یناوارف ,تیقفوم هکس کی



 تورات رد رش و ريف یاهورین ۱۳۰

 ریطمس هد

 :یدیلک تارابع

 هدنهد رادشه تامالع هب یهجوت یب یعقاو تاساسحاراکنا

 دنیاشوخان تاعوضوم زا باتتجا بارطضا ندرکن اهنپ
 نتسنادن هب رهاظن نتشاد یعافد تلاح

 ندرکم القا زا سرت ندرک ظفح ار دوخ یدرسنوخ
 ندش توهبمو تام تفیقحزا باتتجا

 :؛داضتم یاه تراک

 ینارگن و سرت هنوگره زا اهر -هلبآ

 نتفرشیپءاهرک تکرح - لابقا خرچ
 ,تقیقح شریدپ - تلادع

 تیلوئسم شریدپ
 تبثم تاساسحا دازآن ایرج - هراتس

 ولج هب تکرح - تسدبوچ هس

 قیاقح ندید

 :هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 ندیدن ار تقیقح ؛یبیرفدوخ - هام

 ندوب بقارم ,ندوب عفادم- تسدبوچ هل
 تقیقح زا رارف -ریشمس تفه

 دوکر ,دالسناهکسراهچ



 ۱۳۱ تورات رد رش و ریغ یاهورین
 kk تو ور

4 5 

 ردنمش هس

 :یدیلک تارابع

 نازیزع زا ن دش ادج یگتسکشلد ساسحا

 ندنام اهنت زاین تفو رد یفطاع دردزا ن درب جنر

 کاندرد تقیقح کی فشک نتفرگ دنیاشوخان و یناهگان ربخ
 ندرک هدافتسا ءوس صخش دامتعا زا هدش راد هحیرج تاساسحا

 ندروخ رجنخ تشپ زا نطو زا نداتفارود

 :داضتم یاه تراک

 قشع سح «تیمیمص - قاشع

 نانیمطا یهارمه - ماج هس
 داحنا «حلص ,قشع «یداش - ماج هد

 :هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 یگتسکشلد ,قشع نادقف «ییادج - ماج ۵

 درد و جنر ,باذع ويسمى هن

 راوشد تاقوا یناماسبان -هگس ۵



 تورات رد رش و ریخ یاهورین ۱۳۲

 ریشمشراهچ

 :یددلک تارابع

 نورد یادص هب نداد شوگ دوخ یزاس هدامآو تحارتسا
 رکفت یارب ندنام اهنت شمارآو حلص یبایزاب
 نتشادهاگنرود ار دوخ فارطا یایند زا حور و مسج ندرکم ارآ
 ندرک هعلاطم دروم ار دوخ یاه هزیگنا نتفرگ ناسآ ار یگدنز
 ندرک تیوفت ار ینورد عبانم ندرکی ط ار افش و نامرد نارود

 :داضتم یاه تراک

 یویند روما هب زکر متم ؛ندوب لاعف -گایمیک

 .عیرس تکرح - لابقا خرچ
 رییغت شوحتسد

 نتفر شیپ تعرس هب- تسدبوچ تشه
 ,نداتفآ تمحز هب تسدیوچ هد

 ندیشک هزادنا زا شیب

 ار ددعتم یاه راک ؛ندرکح یرفت - هکسود

 ندیشحب نزاوت

 :هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 ینورد دشر ,قمعت-وفاب پاپ

 رکفت ؛ندرکر یس توکس رد- شیورد
 ندنارذگی یاهنت هب ار تاقوا- ماجراهچ

 مارآ هرود کی ندنارنگ- و یشمس شش

 یسررب ؛ندرکی بایزرا-هکس تفه



 1۳۳ تورات رد رم و ريف یاهوریث

 ۲ ۳ 4 جنپ

 :یدیلک تارابع

 ندوب هنامصخ طیحم رد دوخ قئالع و اهزان اب قباطم ندرکل مع
 رگیدکی لباقم رد دارفا نتفرگر ارق ندادن تیمها نارگید یاه هتساوخ هب
 نداد تسد زا ار دوخ یقالخا دودح دوخ عفانم هب ندش زکر متم

 نداد تسد زا ار تسرد شنب ندش هجاوم یهاوخدوخ اب
 بذاکی زوریپ هب ندیسر تردق یاه یزاب رد ندش قرغ

 :داضتم یاه تراک

 نیئاوق زا یوریپ - ناطلس

 ندرکل مع فاصنا قباطم - تلادع
 یگنهامه «یراکمه - لادتعا

 نابرهم «تین شوخ - ماج شش

 :هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 «یگنهامهان رگیدکی اب یراگزاسان - تسدبوچ جنپ

 لباقم رد نم تیتهذ - تسدیوچ تفه

 , "اهنآ

 ندوب القت رد
 نارگید زا ن دش ادج -ریسشمس تفه

 یرابتعا یب



 تورات رد رش و ریخ یاهورین ۱۳۴
 e a هه: ۰ ۰٩۹۰۰۰۹۰۹۰۹۰۹)

 دن ۳3 طب

 :یدیلک تارابع

 ندرکر وبع راوشد تاقوا زا یمارآ هب ندرکس اسحا ار اه مغ

 دیدج تینهذ کی هب ندش دراو یگدرزآز ا یقیقر ساسحا

 لحم رییغت زور ندناسر نایاپ هب یارب ندرکر اک

 نتفر رگید یاج هب ییاج زا . نتشاذگ نوریب بآ زا ار دوف رس اهنت
 رفس هب نتفر تهاقن هرود ندنارذگ

 :داضتم یاه تراک

 تبثم تاساسحا دازآن ایرج - هراتس

 هل قایتا ,تایح یورین - دیشروخ
 نشج ءناجیه - تسدبوچراهچ

 ۱ ینامداش و رورس - ماج هس

 حیرفت_هکسود

 ؛هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 ندروآ بات ,نتفر شیپ یتحس هب- تسدبوچ هد

 ندوب درسلد ,ندوب لیم یب- ماجراهچ

 هودنا و مغ - ماج جنپ

 نتفررفس هب ,ندرک کرت- ماج تمشه
 تحارتسا «تهاقن هرود -ریسشمسشراهچ

 نیگمغ «هدرسفا-ریشمس هل



 ۱۳۵ تورات رد رس و ریخ یاهوریل

 در 52 ۱

 ندرکن اهنپ نارگید زا ار یزیچ ندرکر ارف

 نداد حیجرت ار اوزنا تیلوئسم زان درکی لاخ هناش

 نتساوخ ییاهنت هب ار یزیچ ندش وربور زا سرت

 ندوب هرهچ ود اي یتیصخش ود لالقتسا ندرک بلط

 ندیدزد اي نتفگ غ ورد ندرکن یراکمه

 :داضتم یاه تراک

 هورگ لخاد ندرک راک مظعا پاپ

 .تاررقمزا یوریپ- تلادع

 ندش وربور نوناق اب

 «ندوب لوئسم- تسدبوچ هد

 دهقت نتفریذپ

 «تفارش ,یهانگیب- ماج شش

 ینایرهم

 :هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 «ندوب ریگ هشوگ- شیورد

 نارگید زان دنامرود

 تقیقح زاز یرگ-  یشمسود

 نارگید زا ییادج -ویشمس جنپ

 «ییوربآی ب

 تیعضو کی کرت- ماج ۸



 تورات رد رش و ريخ یاهورین ۱۳۶

 ۵ ےل
 ریشمش تشه

 ییامنهار و ینشور هب زاین یدازآم دع و ماهبا ساسحا
 تاقافتا نایرجزا ندوب عالطا یب ندوب اه تیدودحم راصحرد
 نوریب زا تاجن راظتنار د نتفرگر ارق تیعضو کی ماد رد

 یمادقا ره هب تبسن نتشاد دیدرت هار باختنا یارب تهج و نانیمطا مدع
 دیفس بسا اب یا هدازهاش راظتتا رد ندرکن ایز و فعض ساسحا

 :داضتم یاه تراک

 «ندرک تردق ساسحا-رگایمیک
 تاقافتا نایرج هب تبسن رایشوه

 زکر مت «سفنب دامتعا- هبازا
 تماهش «تردق - تسدیوچود

 «تّیدودحم نادقف - تسدبوچر اهچ
 یدازآ

 هشقت «یزیر همانرب ,تباقر - هکس هس

 :هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 تیعضو کی شریذپ «لالقتسا مدع وید
 دنیاشوخان

 تیفافش مدع ,ماهبا- هام

 ورین دقاف ؛ینهذ ینابرق-ریشمش هد

 ندرکم ادقازا سرت -ریشمسشود



 ۱۳۷ تورات رد رش و ریخ یاهوریل

 ریشمش هن ۳7 4

 :یدیلک تارابع

 ندرکش نزرس ار دوخ ندرکض یرم تالکشم رسرب ار دوخ
 ندیشکی باوخ یب بش یط ندرکر کف ابترم یا هلئسم یور
 یناور و یحور یاهدرد شیوشت و ینارگن ساسحا

 نتسیرگ ندوبن یرگید اي دوخ ندیشخب هب رداق

 دوخ ناهالگر ب زکرمت

 ؛داضتم یاه تراک

 یراودیما ؛ینهذ شمارآ- هراتتس

 یلابکبس ,هودنا زا ییاهر -زیخاتسر

 طاشن و روش ساسحا- ماج هس

 هناکدوکی داش - ماج شش
 ینامداش ,رورس - ماج هد

 ؛هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 تراسا ,یدیماان ویڈ

 ینارگن- تسدبوچ هد
 باذع «یلد هتسکش -ریسشمس هاب

 هودنا مغ بریشمست شست



 تورات رد رش و ریخ یاهورین ۱۳۸

 ریشمش هد

 :یدیلک تارابع

 مد هدیپس زا لبق بش طقن نیرت کیرات

 نتفرگر ارق هلحرم نیرت نییاپ رد

 ندیسر لادوگ ی اهتتا هب

 ندش ینابرق ساسحا

 ندرک تیاکش دوخ تشونرس زا

 :؛داضتم یاه تراک

 یزوریپ ساسحا ءرورغ ساسحا-هبارا

 تردق ,سفنب دامتعا تسدیوچود

 «یگرزب هب ندیسر - تسدبوچ سس
 ءاقترا

 دوجوم طیارش زا ,تیاضر - ماج هن

 ندوب لاحشوخ

 :هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 یراکادف ,تداهش - هتخیوآر ادبدرم
4 e هه 

 "یناوتات و زجع -ریسضمس

 لهج

 ندیلان دوخ تخب زا
 یناوتان و فعض ساسحا

 ندید هنامصخ ار یگدنز

 موجه کی زا ندرب جنر

 دوخ هب تبسن محرت ساسحا



 111۹ تورات رد رش و ريف یاههرین

 ریشمش ةوابون

 :یدیلک تارابع

 یقالخا مایفا قطنم و لقع زا هدافتسا
 هابتتشا کی ندرک حالصا هشقن اي رکف کی شرتسگ

 ندشن درسلد قیاقح اب ندش وربور

 نتشادهگن الاب ار دوخرس ندرب نیب زا ار تاماهبا

 ناهنپ تاکن ندرکر اکشآ ندرک تبحص اراکشآو حیرص

 :تفج تروصب یتیصخش یاه تراک

 ءاهنآ هورگ و عون هب هجوت اب .دهدیم ار تفج کی لیکشت ریشمش و هکس ماج ,تسدبوچ

 .دینک هسیاقم و یسررب مه اب ار تراکو د ره یبیکر ت موهفم

 : لاثم

 .دنکیم یهابت داجیا دسح و ینکارپ هعیاش

 هنامصخ تامادقا



 تورات رد رش و ریخ یاههرین ۱۴۰

 ریشمش روالد

 :یدیلک تاحیضوت

 تسا خاتسگو اورپ یب /تسا حیرص و وگ کر یتیصخش
 دراد نشخ یراتفر بلغا /دزادرپیم عوضوم هب همدقم نودب
 دراد زيت و دنت نابز /دیوگیم نخس نانیمطا اب
 دراد یرگ هطلس هب لیامت /دنکیم مادقا نانیمطا اب

 دراد زیمآ هنعط و وج ماقتنا یراتفر
 درادن ییابا ن درک ه رجاشم و ثحب زا

 دیاقع و تاساسحا هب تبسن /دراد بناج هب قح یراتفر

 تسا هجوت یب نارگید

 تسا کشخ و درس یهاگو  ذوفن اب و یفطنم

 :تفج تروصب یتیصخش یاه تراک

 لیکسشت هناگراهچ یاه هورگ زا یتیصخش رّوصم یاه تراکر یاس اب ریشمشروالد بیکرت

 رگیدکیاب ار تراکو دره یبیکرت موهفم ءاهنآ هورگو عون هب هجوت اب .دهدیم ار تفج کی

 .دینک هسیاقم و یسررب

 :لاثم

 فلاخم بناج زا هزیتس و ینمشد

 هنامصخ و یفنم تامادقا



 ۴۱ تورات رد رش و ریغ یاهوریذ

 ریشمش وناب مکام

 :یدیلک تاحیضوت

 تسا هبرجت اب و شوهاب /تساراکتسرد و قداص یتیصحخش

 تسا ق داص و حیرص تاروما امت رد

 دشاب دنیاشوخان رگا یتح .دوشیم وربور تقیقح اب

 دنکیم زیهرپ بیرف و غوردزا
 داد بیرف ار و ناوتب لکشم
 دنکی م هدافتسا تیعقوم را تعرسب

 دمهف یم ار ناهنپ یاه هزیگنا و اهوزرآ

 دنکیم کرد ار هتنگان نیناوق و لوصا
 .دزادرپ یم عوضوم لصا هب تحارص اب

 دنکیم مادقآ رهاظت و همدقم نودب
 تسا یعبط خوش فیرظ َسح یاراد
 دنکی من یقلت یدج هزادنا زا شیب ار یزیچ زگره

 دراد مات هبرجت دراوم زا یرایسب هب تبسن
 دراد لمحت و ربص یگدنز تخس یاه هبرض هطساوب

 دراد هنانیب عقاو تاراظتنا

 :تفج تروصب یتیصخش یاه تراک

 هناگراهچ یاه هورگز ا یتیصحخش رّوصم یاه تراکر یاس اب ریشمش یوناب مکاح بیکر ت

 هورگ و عون هب هجوت اب .دهدیم ار تفج کی لیکشت ریشمش و هکس «ماج ,تسدبوچ ی

 .دینک هسیاقم و یسررب رگیدکی اب ار تراکو دره یبیکر ت موهفم ءاهنآ



 تمرات رد رش و ریخ یاهورین ۱۴۲

 ریشمش مکام

 :یدیلک تاحیضوت
 دنکیم هدافتسا قالخ روطب دوخ راکفا زا هک تسا یتیصخش

 تسا هدوسآ دوخ ینهذ یایند رد

 دروآیم گنچ هب لماکر وطب و عیرس دهاوخیم هک ار یتاعالطا
 دنکیم هزرابم و دشخب یم ماهلا دوخ یاه هشیدنا قیرطزا
 دهد ماجنا یتسردب ار دوخ تاقیقحت تسا رداق

 درادیمرب نایمزا ار راکفا یگریت و ماهبا هنوگره

 دروأیم قطنمو لیلد

 دنکیم لح یدوزب ار هدیچیپ تاعوضوم
 دراد یگدامآ تارجاشم ثحب رد

 دهدیم صیخشت ار لکشم تعرسب
 تسا یرهام و علطم یوگنخس و هدنسیون
 دنکیم تیاعر ار فاصنا بتاج دوخ یاه تواضق رد

 دنکیم کرد و یسررب ار عوضوم کی داعبا مامت
 دنکیم راک ی تسردان و داسف هیلعرب

 دنکیم یگدنز دوخ تادافتعا و لوصا اب قباطم

 :تفج تروصب یتیصخش یاه تراک

 هناگراهچ یاههورگز ا یتیصخش روصم یاه تراکر یاس اب ریشمش مکاح بیکرت

 هاهنآ هورگ و عون هب هجوت اب .دهدیم ار تفج کی لیکشت ریشمش و هکس ,ماج ,تسدبوچ
 .دینک هسیاقم و یسررب رگیدکی اب ار تراکو دره یبیکرت موهفم



 تمرات رد رش و یخ یاهورین

 هکس کی

 :یدیلک تارابع

 یذام یورین را هدافتسا

 ندش زکر متم یمقاو جیاتن یور

 ندرکر اکی ڌام و یکیزیف یاهزیچ اب

 سمل لباق جیاتن هب ندیسر

 ندب یتمالس تفرشیپ
 نتشاد راکورس تعیبط اب

 فده کی هب ندیسر یارب رازبا نتشاد

 یناوارف و تمعن زا دنم هرهب

 :تفج تروصب اه لاف کت

۱۴۳ 

 ندوب رظان ار اه شالت ةرمث و شاداب
 راین دروم رازبا بذج

 ییافوکش
 نتفر شیپ نانیمطا اب

 ندوب عقاو تیامح دروم و تینما ساسحا

 یتیوقت متسیس کی زا ندوب رادروخرب

 سرتسد لباق رازبار ا یرادرب هرهب

 لیذ یاه لاخکت زا ی کی اب هارمه تینما ؛نانیمطا ءروفو ,یبایماک- هس کی یژرنا
 :ددرگیم تیوفت

 قشع «یدرلمه «یگنهامه «تیمیمص «یقیمع تاساسحا- ماج کی

 راکتشپ «تقیقح «تلالع «قطنم شوهر یشمس کی



 تورات رد رش و ريغ یاهوریل ۱۴۴

 ندوب ریذپ فاطعنا نتشادهاگن نزاوت رد یمرت هب ار اهراک
 تالکشم دوجو اب ندوب عناق و دونشخ نداد تقباطم تعرسب ار اهراک

 یراکم اجنا زا ندرب تذل ندرک ن احتما ار دیدج یاه شور

 طاشن و روش ساسحا لوپ زا هدافتسا شور
 ندرک جیرفت یّام رازبا زا هدافتسا یگنوگچ

 :داضتم یاه تراک

 تنس اب قباطم ,ندوب تاررقم وریپ - مظعا پاپ

 یگنهامه و لرتنکم دع - تسدبوچ چنپ
 ءاهراکر د لخادت

 ,هتسهآو دنک تکرح -ریشمسراهچ

 تحارتسا

 اه ترودک

 :هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 نتفای ار حیحص بیکرت ؛نزاوت- لادتعا

 «ینامهیم ,ناجیه - تسدبوچر اهچ

 حیرفت



 ۱۴۵ تورات رد رش و ریغ یاهورین

 هکس هس

 یهورگ تروصب ندرکراک

 ندرک ی عاسم کیرشت نارگیداب

 نتفاي ار مزال رصانع مامت

 ندرکل مع دحاو کی تروصب
 راک کی دروم رد تاقالم

 ؛داضتم یاه تراک

 .یراکمه نادقف - تسدبوچ جیپ

 هدیقع فالتخا

 قافن ,تفلاحم - تسدبوچ تفه

 اهراکن ایرج زا ربخیب -ریشتمس تشه

 ییاهنت هبراکم اجنا ,ندوب ور کت -هکس هُل

 ؛هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 یهورگ تروصب ار راک مظعا پاپ

 نداد ماجنا

 یبیکرت یاهورین- لادقعا
 «هدنیآ ی ارب ندش هدامآ-- تسدبوچ هس

 یزیر همانرب

 یهورگ راک ماج هس

 عبانمو تاعالطا یروآ ع مج
 نت رازق فح دوس از تاعوضوم
 ندرک هدامآ ار مزال تاکرادت

 دریگیم رارق دییأت دروم هک ی راک

 نداد ماجنا ار یراکم زال یھاگآ اب



 تورات رد رش و ریف یاهورین اتش

 هکس راهچ

 :یدیلک تارابع

 لرتنکو  مظن داجیا تاقلعتم ندرک هریخذ

 ندنام تباث هب دقتعم نتشاد تیکلام ساسحا

 ندرک ی فن ار دیدج یاه شور نتسناد راد هدهع ار دوخ
 ندرک دوکر داجیا دوخ شور هب ندیزرو رارصا

 دازآن ایرج لابق رد تمواقم ندش لئاق تیدودحم و نوناق

 ؛داضتم یاه تراک

 هظحل رد یگدنز ,ندوب زیگنا دوخ - هلبآ
 ندوب لد ایرد-وئاب ناطلس

 ندوب هدنشحب

 تکرح «عیرس تارییغت- لابقاخ رچ

 لرتنک دقاف ؛ندرکر اذگاو - هتخیوآرادب

 ؛هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 اهراکن درک هرادا مظن - ناطلس

 لرتنک زکر مت هبارا
 مالقا زا سرت «دوکر -ریشمشود

 شور رادفرط ,یراک هظفاحم _هگس هد

 مظنم و تباث



 ۱۴۷ تورات رد رش و ريخ یاهورین

 هکس چنپ

 :یدیلک تارابع

 یونعم یاهزاین هب تبسن هجوت یب راب تقشم ةرود کی ندرک ی ط
 فعض و یگتسخ ساسحا نتفرگر ارق یڌام یاهرسدرد نایرج رد

 ندشن عقاو دییأت اي تیامح دروم دمآرد اي لغش نداد تسدزا
 ندید هتسب دوخ یور هب ار رد ندوبن نمیاس اسحا
 راوشد تاقوا هبرجت دوخ یتمالس هب تبسن انتعا یب

 :داضتم یاه تراک

 ,نتشاد یوق هیحور - یناهن تردق

 تایح یورین
 ینعالس بسانم طیارش رد - لادقعا

 یزاین یب ,یگدنشخرد - دیستروخ

 «ندش نیسحت - تسدیوچ شش
 ندش عقاو دییأت دروم

 یتام شاداپ -هکس تفه

 :هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 راوشد تاقوا- جرب

 ازاین ندروآب یارب الت. تسدبوچ هد
 ندشرابتعایب ,تیامح نادقف ماج جنپ
 «ییادج ءهدش کورتم ویشمس هس

 تیامح مدع



 تورات رد رش و ريف یاههرین ۱۴۸

 هکس شش

 :یدیلک تارابع
 هدنزاس یراذگ هیامرس ندرک کیرش دوخ عفان رد ار نارگید

 ندرک تمدخ هیامرس و تورث نتخادنا نایرج هب
 نداد رارق تیامح دروم ندرکل مع تردق اب

 ندروآرد تکرح هب ار توکسم یاهراک یلاع دتسوداد

 اباده و شاداپ تفایرد ندروآر د ارجا هب ار دوخ یاه هتساوخ

 :داضتم یاه تراک

 ندروآرب یارب دایز شالت تسدیوچ هد

 اهزاین

 نتشادن رایتخارد «نتشاد زان هکس چنپ

 :هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 تواخس «یناوارف .وناب ناطلس
 یدنمتلود «تادهعت هب ندرک ل مع - تانئاک

 یلام هیامرس ,نتشاد رایتخارد -هکس تفه

 تورث ,ییاراد-هکس هد



 ۱۴۹ تورات رد رش و ریخ یاهورین

 :یدیلک تارابع

 نمرخ ندرکو رد ندرکی بایزرا ار تیعقوم
 ندش رادروخرب اه هویم نیلوا زا هدنیآی ارب اهراکن درک ی زیر همانرب

 هیامرس شیازفا تشگز اب راک تاصتحم زا ندرکل صاح نانیمطا

 ندش دنم هرهب راک تارمت زا جیاتن یسررب یارب ندرک ثکم
 ندیسر دیدج هلحرم هب نتفرگ هدهعب ار یلامروما

 :داضتم یاه تراک

 «عیرس تاکرحت- لابقا خرچ
 تهجر

 عیرس تامادفا- تسدبوچ تشه

 یتخس «شاداب نادقف-هکس جنپ

 ؛هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 یلام شاداپ -وناب ناطلس

 دوخ تیعقوم یبایزرا- تلادع
 هدنیآی ارب یریگ میمصت

 یهاگآ یریگم یمصت ۀلحرم -ز یخأتسر

 ندرکر کف یارب ینامز -ویشمشراهچ

 تحارتسا



 تورات رد رش و ریف یاهوریل ۱۵۰

 هکس تشه

 :یدیلک تارابع

 ندید شزومآ رود
 ندش هزات حرط ای راک کی بذج

 ندرکی راک فقو ار دوخ

 ندرک داجیا ماوداب جیاتن
 تراهم و شناد شیازفا

 :داضتم یاه تراک

 ندوب هقالع یب- ماجراهچ
 یلیم یب

 ,ماهبا و دیدرت- ماج تفه
 یلبنت

 :هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 طلست و زکر مت ۔رگایمیک

 هعلاطم ,یریگدای - مظعا پاپ

 راکتشپ «یگداتسیا- تسدبوچ هت

 دیدج تعنص کی یریگدای

 رتعیسو کرد لابند هب

 نتفایرد ار قیاقح

 ندرک هجوت تایئزج هب

 نتفرگارف ار یراک دتم یور زا



 ۱۵۱ تورات رد رش و ریغ یاههرین
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 هکس هن

 :یذیلک تارابع

 داق ر اا

 یگدنز بوخ یاهزیچزا ندرب تذل

 ندرکر اتفر لوصا و مظن قباطم

 دنزرف شرورپ و تیبرت

 یلاعتم ینهذ یاه تیلاعف لابند هب

 :داضتم یاه تراک

 یمظن یب ,یگدنکارپ - ماج تفه

 ,نارگید اب قیبطتو یهارمه - هکسن هس
 یهورگ تروصب راک

 جرم و جره - عرب

 :هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 مظن ,تیعضو لرتنک- هبازا

 دنررف شرورپ

 بیترت و مظن-هکسراهچ

 صاخ شور کی ندرکل ابند

 نداد ماجنا ی یاهنت هب ار یراک

 دوخراک ویش زا ندوب نئمطم

 ندرک هرادا ییاهنت هب ار تیعضو

 نتفر شیپ همانرب اب قباطم ماگ هب ماگ



 تورات رد رش و ريخ یاهورین ۱۵۲

 هکس هد

 :یدیلک تارابع

 نمشاد مظنم یگداوناخ یگدنز کی یلام تاقلعتم ندوب اراد

 هداوناخ نیناوق و لوصا هب نتشاذگ م ارتحا یراجت تیقفوم زا ندش دنم هرهب
 هداوناخ مسارم رد ندرک تکرش یلام تینما ساسحا

 ندرک

 ؛داضتم یاه تراک

 اه هتخانشت یوس هب نتفر- هلبآ
 تاموسر و تاررقم زا ندوب اهر

 ندرک ی یاسانش ار دیدج
 یلام زاین ,راوشد تاقواهکس جنپ

 ؛هباشم و هدننک تیوقت یاه تراک

 ,روفو ,یویند شیاسآ- وناب ناطلس
 یناوارف

 ,نیناوق زا یوریپ - مظعا پاپ

 یراک هظفاحم

 یاه یگتسباو «یمئاد یاه دنویپ - ماج هد
 یگداوناخ

 تادهعت هب ندرکل مع ,تینما تانئاک

 دوجوم عضو زا ندرب تذل ,یراک هظفاحم هکسراهچ



 ۱۵۳ تورات رد رش و ریخ یاهورین

 هکس ۀوابون

 :یدیلک تارابع

 نتشاد یعقاو دروخرب ندرک ی لمع ار دوخ یاه هشقن

 سرتسد لباق رازبا زا هدافتسا ندرک هدافتسا یذام تاناکما زا

 تسا سرتسد رد هک هچنآ اب ندرکراک ندیسر سمل لباق جیاتن هب
 شرتسگو دشر ندروآرد ارجا هلحرم هب ار اهایژر

 یلمع و رثؤم لح هار نتفای ثداوح نتخادنآ ن ایرج هب

 :تفج تروصب یتیصخش یاه تراک

 کی لیکشت هناگراهچ یاه هورگز ا یتیصخشروصم یاه تراکر یاس اب ماج ةوابون بیکر ت

 و یسررب مه اب ار تراکو د ره یبیکرت موهفم ءاهنآ هورگو عون هب هجوت اب .دهدیم ار تفج

 ؛لاثم

 ناوجون کی یارب هزات تراهم کی عورش
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 هکس روالد

 :یدیلک تارابع

 قش هلکو راک هظفاحم دهدیم حیجرت ار رطخ یب و هدش هتخانش هار

 نیبدب یهاگو نیب عقآو دنکیم تعانق رطخ یب و کچوک ی فانم هب
 فده کی یریگیپ هب فاکم دراد همهاو دوخ عفان نتخادنا ر طخ هب زا

 دوخ فیاظو هب تبسن رادافو دنکی م ینیب شیپ ار تالکشم زیچ ره زا لبق

 نیفلاخم لباقم رد یگداتسیا انکی م ینوگشدب ادتباز ای راکر ه هب تبسن

 دنیب یم ار ناویل یلاخ همین ندوب هدندکی و جوجل

 دنکی م نیعم راک کی ففو ار دوخ دنکیم یسررب البق ار ایاوز مامت

 دنکی م یط تداع یور زا ار یگدنن دهدیم تسد زا ار اه تیعقوم ندیشکر اظتتا اب

 دوریم شیپ هتسهآو طایتحا اب درادن یحیرفت هاگرظن یگدنز هب تبسن

 .درادن یدیدج راکم اجنا اي شیامزآ هب لیامت

 :تفج تروص هب یتیصخش یاه تراک

 لیکشت هناگراهچ یاه هورگ زا یتیصخش روصم یاه تراک ریاس اب هکسروالد بیکرت
 رگیدکی اب ار تراک و دره یبیکرت موهفم ءاهنآ هورگو عون هب هجوت اب .دهدیم ار تفج کی
 .دینک هسیاقم و یسررب

 : لاثم

 ددص رد (قوق تاصحخشم اب ) یدرم

 .تسا تراهم ای نف کی یریگدای



 ۵ تورات رد رش و ریف یاهورین

 (تبثم طیارش رد) هکس یوناب مکاه

 :یدیلک تارابع

 تسا م رگنوخ و عضاوتم «تواخساب
 تسا تبحم اب و نانیمطا لباق

 دنکی م داجیار طخ یب و مرگ طیحم کی

 تسا نابرهم تاناویح و ناکدوک هب تبسن

 تسارازگتمدخ و دروخرب شوخ نیریاس هب تبسن

 دنکی م لابقتسا نارگید زا مسبت و یمرگاب
 تسا م دق تباث و رادافو

 دنکی م ناتیمطا نارگید هب
 تسا ر ادافو دوخ لوق هب تبسن

 دنکیم ینادردق دوشیم هداد وا هب هک ی تازایتما زا
 .دنکی م هدافتسا یبوخ هب دوخ تاناکما زا

 :تفج تروصب یتیصخش یاه تراک

 لیکشت هناگراهچ یاه هورگ زا یتیصخش روصم یاه تراکر یاس اب هکسوناب مکاح بیکرت
 مه اب ار تراکو دره یبیکرت موهفم ءاهنآ هورگ و عون هب هجوت اب .دنهدیم ار تفج کی
 .دینک هسیاقم و یسررب

 :لانم

 (دوخ صاخ تاصخشم اب /جوز کی یهارمه و یلدمه
 یگنهامه و قفاوت هب ندیسر
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 هکس مکاه

 :یدیلک تارابع

 تسا لوئسم و تابثاب ,دامتعا لباق

 دنکیم قفوم یاهیراذگ هیامرس هب مادقا
 دهدیم صیخشت ار بوخ یاه تیعفوم
 تورث بذج

 نآن تخادنا ر اکب و هزیگنا نتفای
 اجا فاعور اا هک
 یعیبط یاه تیلباق و اهدادعتسا یاراد
 دراد یرهام یاه تسد هک یسک

 دنکی م هرادا ار یتیعضو ره یتباقر یا هنوگ هب
 دنکی م لمع دوخ تادهعت و اه هدعو مامت هب

 درک باسح وا ی ور ناوتیم نارحب کی رد

 درک هیکت وا هب ناوتیم یا هرخص دننامه
 تسا نانآی اهراکو  نارگید قوشم
 دراذگیم رایتخا رد هنادنمتواخس ار دوخ هجوت و تقو

 دنکیم تیامح ار یا هدنزرا یاه حرط

 دنکیم راک فده کی دربشیپ یارب خسار مزع اب

 دراد یمظنم یاه شور و اه تیلاعف

 دراد نیتم و مارآ ی دروخرب

 :تفج تروصب یتیصخش یاه تراک

 لیکشت هناگراهچ یاه هورگ زا یتیصخش رّوصم یاه تراکر یاس اب هکس مکاح بیکرت

 یسررب مه اب ار تراکو دره یبیکرت موهفم ءاهنآ هورگ عون هب هجوت اب .دهدیم ار تفج کی
 .دینک هسیاقم و



 مراهچ ضخج

 هدرتسک کی ریبعت و ندیچ

 اه تراک ریبعت رد یدوهش یاهورین ریثأت

 (۱) جوز کی یطابترا ی هدرتسگ

 (۲) یتراک ۱۵ ی هدرتسک

 (۳) یتراک ۱۰ - بسا لعن ی هدرتسگ

 (۴) یتراک ۵ شور



 هدرتسک کی ریبعت و ندیه

 دوخ یناگدنز دروم رد ار یرت قیمع قیاقح میناوتب هکنآ یارب ادتبارد
 یادخ اب ار دوخ هنامیمص تین .طابترا داجیا یارب تسا مزال .مینک فشک

 و اه هتساوخ زاربا رد .مینک زاربا حوضوب تسا شخب یتسه یادخ هک دوخ

 لصا و اه هتساوخ تقیقح هب ندرب یپ و تسا هتفهن یمیظع تردق اهوزرآ

 نیا زا .تسا یدرف لماکت و دوخ دوجو فشک یارب یلاعتم یهار اهوزرآ

 مهارف ار ناکما نیا و هدومن ناعذا یتسه اب دوخ لاصتا تقیقح هب ام قیرط
 میراد رایتخا رد هک ییاهدامن قیرط زا ار ینورد رگتبادم مایپ ات مینکیم
 لخاد زا هک ار یتاساسحا و تاراشا .راکفا ,انعم رکوجتسج .مینک تفایرد

 ام و دریک رایتخارد یهاگآ اب دناوتیم .دیامنیم جارختسا اهدامن و تامالع
 ای اهورین نیا عمجت .دنیزگرب ار یکی رش و ریخ فلاخم یورین ود نیب

 هکس .(شتآ) تسدبوچ (بآ) ماج .(اوه) ریشمش یانبمرب هک ییاه یژرنا

 زا ینورد شنیب کی یوسب ار کلاس دنریگیم رارق سرتسد رد (کاخ)

 و ندرک گنهامه فده اجنیا رد .دنکیم تیاده دوخ طیحم ای یراج تیعضو

 تسناوت دهاوخ وا ,ینورد شنیب شیازفا اب .تسا اهورین ندروآ رد ناماسب
 هار اهنآ نایم زا و هتشک وربور یگدنز فلتخم لحارم اب یرت هتسیاش روطب
 .دزاس راومه ار دوخ
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 و ادتبا ره هب تسیاب .مینیچ یم یریبعت یوگلا کیرد ار اه تراک هکینامز

 هک اه تیعقوم کرحت و نوکس .مّهم تامیمصت .تیعضو تفرشیپ .اهتنا

 هب تسیابیم .مییامن هجوت دنتسه ناخرچ درف یگدنز رد یریاود نوچمه

 ینورد یگدنز لاح نیع رد و یرهاظ و یعامتجا یگدنز ,قیمعو هداس تاکن

 رد نآ ندوب راومهان اب و ندوب راومه رارق زا هار یگنوکچ .دومن هجوت درف

 کرد زا یشهم شخب .رییغت تاناسون و اه یراک لامها ای دارفا ششوک رانک
 یتح و تیعضو رییغت و دشر لحارم امش هک هنوگنامه .تسا تاریبعت

 بورغ و عولط نوچمه تعیبط فلتخم یاه هدیدپ رد ار ییاتسیا ةلحرم

 هراظن رمع لوطرد ار نآ ریاظن و لصف راهچ یاه ینوکرکد و باتفآ

 و ریدقت ریسرد دیناوتیم زین ار اه ینوگرگد و تاناسون نیمه .دننکیم
 .دیشاب دهاش اه ناسنا یناکدنز

 درف هب رصحنم و توافتم یکدنز لوطرد اه ناسنا امزا کی ره ریسم یط
 و ديما .یداش و مغ .قشع ریظن یناگدنز ی هتسجرب و مهم لحارم اما تسا

 و کرتشم ایند رسارس رد ام کت کت رد نآ ریاظن و کرم و دلوت .سرت
 .دنتسه یناهج

 تراک ندیچ یارب تسا یرادومن یریبعت هدرتست اب یا هرواشم یوگلا کی

 .دنکیم نییعت ار زیچ هس یریبعت هدرتسگ کی لومعم روطب .تورات یاه
 رارق نآ رد تراک ره هک یتیعضو .مّود .هدش هدیچ یاه تراک دادعت .لوا

 ریبعت تسیابیم یتهج هچ رد هک اه تراک زا کی ره یانعم ,موس دریگیم
 تیاده ار اه تراک تتعقوم هک دراد ار یبارحم شقن هدرتسک نیا .ددرگ

 رون ناکمالا یتح ثحب دروم عوضوم کیرات یایاوز هب هکیوحن هب .هدومن

 رگیدکی هب ییابیز و تفارظ اب اهتراک میهافم هک تسا بارحم نیا رد .دناباتب

 .دنریگیم لکش و دندنویپ یم

 کت کت هک روطنامه دیتسه یا هرواشم یوگلا کی ریبعت مرگرس هکینامز

 ار یراتخاس یاوه و لاح .دیهدیم رارق یسررب دروم ازجم روطب ار اه تراک



 ۱۶۹ تورات رد ر و ریش یاهوریل

 هب راک نیا یارب .دییامن یسررب یلامجا و یلک روطب دیراد راکورس نآ اب هک
 دنا هددچ هک يا هدرتسگ یاهتنا و هنایم ءادتبا فارطا و نیب ام یاه یژرنا

 عماج و هدمع یمیهافم هک دیشاب ییاه تراک لابند هب و .دینکفایب رظن

 هاگ و دننکیم تیوقت و دییأت ار رگیدکی هناگود تاطابترا نیا هاگ .دنرادربرد
 .دنناسریم رگیدکی هب تیسن ار داضت

 نیلوا .ددرکیم رهاظ ییاهنت هب تراک کی موهفم یگنوگچ .لّوا ةلحو رد
 تبمها زئاح تراک کی یامن هب تبسن امش تشادرب اب یعیبط لمعلا سکع

 زین و یحور و ینهذ یاه هنیمز یانبمرب لمعلا سکع نیا اریز .تسا
 هب لیلد نیمه هب و تسا هتفرگ لکش امش یصخش تاییرجت و تایصوصخ

 .دشخب یم هزات و یصخش یموهفم تراک

 هطقن نآ رد هک تراکره رگید ترابعب .تسا هدرک بسک رظن دروم یوکلارد

 تسیابيم وگلا کی ریبعت یارب .دریگیم دوخ هب یتصاخ گنر دوشیم عقاو

 تیعضو نیا .تفرگ رظنرد ار اه تیعقوم نیا بیکرت و هدش رکذ دراوم مامت

 کی یبیلص .دراد ییاراک ددرگیم لیکشت تراک ۱۰ اب هک یبیلص شور رد

 تفج زا یرایسب لماش اریز تسا دنمتردق لاح نیع رد و لرتنک لباق شور

 نیاربانب .دننکیم لیمکت ار رگیدکی نیعم یاه تیعضو .دشابیم یعیبط یاه
 یارب .دنهدیم ساکعنا ار ییانعمرپ نینط دنریگیم رارق اجنآ هک ییاه تراک

 نایرج و رییغت زا تعنامم و لرتنک ,تّیکلام ٌسح ةدنیامن (هتسراهب) .لاثم
 تیعضو) دد رگ عقاو یبیلص شور زا ۴ تیعضو رد تراک نیا رگا .تسا دازآ

 اما .دوب دیهاوخ رظان دوخ یگدنز زا ار تایفیک نیا ندش جراخ امش .(هتشذگ

 دورو رظان ضوعرد امش ,(هدنیآ) ددرگ عقاو ۶ تیعضو رد تراک نیمه رگا

 توافتم ًالماک یلبق ریسفت اب هک .دوب دیهاوخ دوخ یکدنز هب یژرنا نیا
 .تسبآ
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 .دینک لابند دیناوتیم هک دنراد دوجو یددعتم یاه لمعلاروتسد .لاحرهب

 رتشیب ییانشآ یارب یتوافتم و رت هدرتسگ یاه شور باتک نیا یاهتنارد
 طبترم هدرتسگ کی رد رگیدکی اب اه تراک یتقو .تسا هدیدرگ هئارا امش

 .ددرکیم لصاح اه تراک ریبعت زا یدیدج ًالماک حطس کی .دنوشیم

 و اه هنیمز ءاه تتصخش اب یناتساد طخ کیو دنوشیم رهاظ تابیکرت
 رظنب ازجم ادتبا رد دراوم نیا دراد ناکما .دیاب یم هعسوت ددعتم تاعوضوم

 ار امش خساپ نآ لایس نایرج و هدش بیکرت رکیدکی اب لمعرد یلو دنسرب

 .دزاسیم مهارف

 یامیس نیرت قألخ و نیرت بلاج زا یکی هدرتسک کیرد میهافم نیا بیکرت
 امش تیعقوم اب هباشم رایسب اه تراک یور یاه هنحص یهاک .تسا تورات

 .دیشاب یا هناخ ریمعت ای نتخاس لاح رد امش رکا .لاثم یارب دنسریمرظنب

 یریوصت دننامه دراد ناکما /(تسدبوماک)و /هکس رد ریظن ییاه تراک یامن

 امش بجعت ثعاب دشاب هدش هتفرگ امش تیعضو زا یساکع نیبرود اب هک
 اب بیکرت رد هک /(تسدیوپ ]و (ماجل) ,(ماجا)ریظن ییاه تراک ای و .ددرک

 رد دیامنیم یعادت یداش و نشج مسارم رد ار جوز کی دنویپ رکیدکی

 .ددرگ یم بوسحم روآ مایپ اهنت هن امش فارطا ای و امش تیعضو اب طابترا
 پیکرت زا دیناوتیم امش لاور نیمه هب و دنتسه زیکنارب باجعا هکلب

 .دییامن متسجت ار اهنآ تاریثأت و عیاقو تاصتخم تورات عونتم یاهشقن
 قباطم امش رکا .تسا رنه کی رکید زیچره زا شیب تورات یاه تراک ریبعت

 میلعت دیناوتیم رتهب ار دوخ یدوهش سَ .دیورب شیپ دوخ صاخ یوکلا اب
 ساسحا اهنآ ریبعت اب و دیسانشب ار اه تراک کت کت امش یتقو .دیهد

 اب طابترا رد ار دوخ یبیکرت تانیرمت تسناوت دیهاوخ رورمب دینک یتحار

 .دینک فشک ار یدیدج یایاوز و دیهد شرتسک اهوکلا رياس



 ۱۳ تورات رد رش و ریغ یاهورین

 "اه تراک ریبعت رد یدوهش یاهورین ریثأت"

 هداز ورین نیا اب یکمه ام .دریگیم همشچرس ینورد تفرعم زا یدوهش کرد
 .نیرمتاب ؟روطچ .میراد ار نآ زا یرادرب هرهب ییاناوت ام همه و میا هدش

 نامرهق کی هک درک راتفر تروص نامهب تسیاب یم یدوهش کرد هب تبسن
 .دینک هدافتسا نآزا رتشیب ردقچره .دنکیم راتفر دوخ تالضع هب تیسن

 هب لدبم موادم ةدافتسا اب یناهتا و میقتسم کرد .دباب یم شرورپ رتشیب
 یراب اه یریگ میمصت رد ار امش دناوتیم هک ددرگیم دامتعا لباق یرازبا

 .دیامن

 امش ینورد یادن هک هچنآ هب یعیبط روطب و یگداسب ؟دینک عورش روطچ

 دایرف امش رایشه نهذ رد ار زردنا اي خساپ ادص نیا .دیراپسب شوک دیوکیم
 امش ینورد یادش .تسا امش نورد رد یفیفخ و مارآ یاوآ هک اریز .دنزیمن

 نیاربانب .دراد شمارآ و توکس هب زاین دوش هدینش حوضوب هکنآ یارب
 راجنهان یاهادص و اه یکتفشآ زا ار دوخ نهذ هک دراد ترورض تاقوا بلغا

 .دینک کاپ .دزاسیم موهفمان ار ینورد یاوآ هک هرمزور

 لماک توکس رد و دیهد صاصتخا هبقارم یارب ار یمک تقو هزور ره
 دوخ ةمانرب و .دییامن کاپ اه تمحازم و راکفا مامت زا ار دوخ نهذ .دینراذکب

 یلاوس یارب رکا .دوشن عطق طابترا نیا هک دینک میظنت یروط نانیمطا اب ار

 تهج دوخ ینورد ریمض زا و هدومن هدافتسا تصرف نیا زا .دیبلط یم خساپ
 تالاوس هک هسوسو نیا زا .دیوش ایوج ار مادقا ی هنادنمدرخ و حیحص

 نهذ ,لاوس کی زا شیب حرط اریز .دینک یراددوخ .دییامن حرط ار یددعتم

 تسد زا یدوهش یورین اب ار مزال طابترا و هتخاس لاقف ارامش رابشه

 و زکرمت مرلتسم ییاهنت هب دوخ هسلج کیرد لاوس کی .داد دیهاوخ

 .تسا شمارآ و توکس رد مزال یورین یروآعمج
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 ات .دنکيم لمع توافتم تروصب توافتم دارفا یارب یدوهش تفایرد

 تفایرد قسیقد و نشور خساپ کی دوخ شسرپ یارب دیناوتب امش هکینامز
 تسا مّهم هک هچنآ .تسناد یرگید زا رتهب ناوتیمن ار یشور چیه .دییامن

 ییاهشسرپ اب یهاک .تسا زاین دروم تهج اب خساپ هب تبسن ندوب رایشه

 ار یشخبررمث جیاتن دیناوتیم منادب دیاب ار یزیه هه رضاح لاحرد هکنيا ریظن

 ات دیهد هزاجا .دیناعب رظتنم .دینکیم حرطم ار یلاوس هکینامز .دینک هبرجت

 رد نشور و هداس یباوج و هدومن یسررب ار تاناکما امش ینورد ریمض

 کی یتح ای ادص کی .ریوصت کی لکشب دناوتیم خساپ .دراذگب امش رایتخا
 یط هنابش یایژر و باوخ کی لکشب دراد ناکما .دیآ امش یوسب ساسحا

 دشاب هاتوک رایسب دناوتیم ییوگخساپ نامز .دیآ امش غارسب هاتوک ینامز
 .دیزاسن رود رظن زا ار راک هوحن یگنوکچ و تیمها هکیتروص رد هتبلا

 هچ رگ .دنتسه یدنمورین رازبا تاراشا و تاماهلا تفایرد یارب اهادور

 یضعب رد یلو .دنسریم رظنب هدیچیپ و لکشم رایسب یهاک میهفت یارب

 میوکب مناوتیم نانیمطا اب .تسا هدنهد ناکت رایسب اهنآ تّیفافش زین عقاوم
 و تسا هدرک هبرجت ار ییاهایور نینچ دوخ یناگدنز لوط رد سک ره هک

 .تسا هدسیدرک لصتم دوخ یناگدنز زا یرت قیمع یاه قفا اب هلیسونیدب

 هب تسا هتسناوت یهاگ زا ره .دوخ یونعم و ینهذ تیعضو رد ناسنا

 ره زا ار دوخ و دزاس سونأم شیوخ ینورد هتسه و تّیدبا اب ار دوخ یعون
 .دیامن سح دازآ يکتسباو هنوک

 میهافم و زومر لاقتنا یارب یهور نیاناوت یعون هک دندقتعم یدارفا

 اه تراک یتسردب دوب دنهاوخن رداق نآ نودب و تسا زاین تورات یاهتراک
 نیا هک دنربیم یسپ ییادتبا یاه ماگ نتشادرب اب هکیلاحرد .دننک رییعت ار

 مینک دامتعا دوخ هب رکا و تسا هدش ءاطعا اه ناسنا ام مامت هب ییاناوت

 و مییاشکب اه هدرپ تسا اه تمکح راگزومآ هک امن ناهج ماج نیا زا میناوتیم

 یبسانم ی هلیسو تورات تمکح ؛تفگ ناوتیم تأرج هب .میزومایب اه هتکن



 ۱۶۵ تورات رد رش و ریق یاهورین

 هک تسا یناسناره یهاگآدوخان و یحور یاه ییاناوت ندومن دازآ یارب

 نیب نشور یعیبط روطب صاخشا یضعب .دشابیم دوف تخانش هب بغار
 ات دننکیم هدافتسا یربعم لاناک کی ناونعب تورات یاه تراک زا و دنتسه

 تاساهلا ساسا رب ًافرص اریز .دنبای یسرتسد یرایشه زا یرتالاب هجرد هب
 .تورات یاه تراک رانک رد .تسین یفاک نتخادرپ لئاسم هب یدوهش یورین

 .تسسا ینورد شناد ندرک اهر یارب شور نیرتهب راکدوف راتفگ نایرم ۀ ویش

 دنکیم روطخ نهذ هب هک روطنامه یعیبط روطب ار دوخ راکفا هک انعم نیا هب

 لرستنک ار اهنآ هکنآ نودب و .بارطضا و رابجا هنوگچیه نودب .دیروآ نابزب
 کب نتشون اب هک دشاب هداتفا قافتا امش یارب دراد ناکما .دییامن فیرحت ای

 دیوریم شیپ نآ اب هکیماگنه هاوخان هاوخ ,ناتساد ای هلاقم کی ,ءاشنا

 ارنآ هرابود یتقو نآ مامتا زا سپ هک دیسیونب زیگنا دوخ روطب ار یبلاطم
 نینچ رد !دیدرگ هدز تفگش دیا هتشون دوخ هک یتاکن زا دینکیم هعلاطم

 نخس هب امش نورد رد یزسیچ و ,هشتفر رانک يا هدرپ دینکیم سح یتلاح
 اب هک تسا امش نورد رگتیاده شناد زا یشان تّیفافش نیا !تسا هدمآرد

 هب دناوت یم یبراجت نینچ .تسا هدیدرگ گنهامه و هارمه ینورد تماهش

 .دیهد صیذشت ار نآ هکیتروصرد هتبلا .دشخب تّیوه و رابتعا امش سح

 ینعم صوصخب دامن اب تمالع کی هب هک دینکیم ساسحا رگا ,نیاربانب

 تهج هار نیرتهب هک اریز .دیروآ نابزب ار دوخ سح داد ناوتیم یتصاخ

 روضح یعمج نایمرد هک شیپ لاس نیدنچ .تسا یدوهش یاهورین شرورپ

 مدش هجوتم مدادیم شوگ تورات رواشم کی ییوکشیپ هب و متشاد

 (ع)ملع ترضمریشمش ناونعب ریشمش روالد دامنزا دوخ هرواشم زا یشخبرد

 هک دنامن هتفگان .درکیم هزرابم اه یتلادعیب و اه یدیلپ لیاقمرد هک دومن داب

 هاگدید رکا نیاربانب .دوب قفوم رایسب زین دوخ تاریبعت رد صخش نیا

 شور هب تبسن هک درادن یلیلد تسا توافتم نیریاس هب تبسن امش یتسح



 تورات رد رش و رهخ یاههرپن ۱۶۶

 زا امش یسقیقح کرد و سح تسا مهم هک هچنآ .دییامن دیدرت نارگید ای دوخ
 هک دینکیم سح جیردتب .تسا رکیدکی هب تبسن اهنآ طباور و اهدامن

 تّیمامت و تیاضر ساسحا اهنآ اب هک دنراد تحص ینامز امش یاهشتیب
 ةریجنز اما ,دنتسه نازیماش ًالامتحا امش یاه ششوک نیلوا .دینکیم

 امش .دنبای یم شرتسگ نیرست اب ناتیاه یزادرپ تسیاکح و تاریبعت

 یور نات هدارا هکنآ نودب ار تاملک نایرج هک دیهدیم شرورپ ار یدادعتسا
 رارق حطسرد اه ینیب نورد یهاگ .دیامن یم تیاده .ددرگ لیمحت اهنآ
 یعس امش تلاح نیارد .دننکیم ریگلفاغ ًالماک ار امش هکیروطب دنریگيم

 دیهديم هزاجا یگداسب هکلب .دینک هیفصت ای یحارط ار دوخ نایب دینکیمن
 امش راتفگ هک دریذپ یم نایاپ یتقو امش تیاکح .دنوش جراخ تاملک هک
 یا هدنکارپ راکفا دراد ناکما .ددرگیم فقوتم و هتفاد شهاک یعیبط روطب

 .بیترت نیا هب و تسا هدیدرک رارقرب یلصا هنیمز اما .دیامن عوجر امشب زاب

 تبحص موادم روطب هک درادن یترورض .دومن دیهاوخ تفایرد ار یلصا مایپ

 اما .دینک ثکم دیناوتیم دیهاوخب هک تقو ره .دیوش هدزباتش ای دینک

 هلصوح و ربص اب .دییامن بانتجا ندرک رکف زا دیآیم شیپ نینچ هکینامز

 یهاگ .دینک سح دوخرد ار نداد همادا ۀزیگنا هکینامز ات دینامب رظتنم یردق
 ...لادتعا ...لادتعا ...لادقعا ًالثم تراک کی مان ندومن رارکت راب دنچ اب

 ابآ دینیبب دیوش رظتنم یرارکت ره زا دعب .ددرگیم نشور امش نهذ هرابود

 .دنکیم روطخ امش نهذ هب ریوصت ای هراشا کی تروصب یزیچ

 مهب یارسب تسلاح نیارد .ددرگیم یراج دوخب دوخ امش تیاکج یهاک

 اب زین یعقاوم رد .دیوشیمن وربور یلکشم اب رگیدکی هب اهنآ نتسویپ

 اب ینیعم یاسه تراک دراوم یضعب رد .دیوشیم هجاوم اهءالخ و اهدوبمک

 و تفایرد یارب هظحل نآ دراد ناسکما .دننام یم یقاب مهبم و رات تجاجل

 راتخاس «یریکیپ اب بلغآ .دشابن یبسانم نامز اهتراک نیا مامت ییاریک
 طقف تسا رتهب هاگ و .ددرگيم نابع یعیبط روطب امش ناتساد ې هدرتسک



 ۱۶۷ تورات رد رش و ریغ یاههرین

 نف کی ناونعب راکدوف راتفگ نایرج .دینک افتکا دودحم یتاعالطا تفایرد هب
 یتصرف و هتفر رتارف امش جنس هتکن و رگداقتنا ریمض زا اریز .تسا رثوم

 امش تلاح نیارد .دزانب شیپ نامزمه امش نورد رگتیاده شناد هک دهدیم

 رد تاماهلا هنوگنیا .تسا هدیدرگ دازآ امش نورد رد یزیچ دینکیم ساسحا

 یاهییوگشیپ یتسرد و تّحص ۀجرد اه تراک زا یلوقعم کرد اب بیکرت

 رارق امش رایتخارد یرتشیب تاعالطا راب ره و دزاسیم نیمأت ار امش

 هب دوخ یاهییوگشیپ و ریباعت یارب هک دسر ارف یزور تسین دیعب .دهدیم

 زسکرمتم هب ار یرتشیب تقو .دییامن وجتسج اه تراک نایم رد هکنآ یاج

 .دییامن فرص دوخ یاه یرگن نورد تاماهلا تفایرد و هطقن کی هب ندش
 یلیالدب امش تسا نکمم اّما .تسا یدنمشزرا هیامرس ندوب یدوهش هتبلا

 ایوک و حضاو ردقنآ تورات متسیس نیا رب دوجو اب .دیشابن لیامتم نآ هب

 ام زا کی ره .دشابن یدوهش یاهورین زا تاییزج بسک هب یزاین هک تسه

 مزال اما .دوب دهاوخ توافتم زین تورات هب ام تالاصتا و میتسه توافتم

 نانیمطا نات ینورد یهاگآ و ناندوخ هب تسا رتهب هک موش روآدای تسا

 امش .تسه هک هچنآ هب دیتسه لتصتم امش هک دینادب .دیشاب هتشاد

 رایسب امش ی هنازور یهاگآ زا هک دینک ادیپ یسرتسد یتفرعم هب دیناوتیم
 .تسا رتهدرتسگ



 تورات رد رش و ریخ یاهورین ۱۶۸

 چوز کی یطابترا ی هدرتسک

 ام یفطاع طباور ًاصوصخ ؛یتسود طابترا هنوگره یسررب تهج رادومن نیا
 .تسا امن تهج و ایوگ ءدنراد ششکو هقالع رگیدکی هب تبسن هک یدارفا نیب



 تورات رد رش و ريخ یاهورین

 .دیلک یم داجیا طابترا نیا رد امش هک ار هچنآ .۱

 ءامس تیعقوم هب تبسن وا یلعف هاگ دید .۲

 .دبراد نآ بسک هب دیما طابت را نیا زا امش هک هچنآ ۳

 .دنکیم داجیا طابت را نیا رد لباقم فرط هک هچنآ ۴
 .دییامنیم لصاح طابت را نیا زا امس یود ره هک هچنآ .۵

 .دراد نآ بسک هب دیما امش اب طابترا رد وا هک هجنآ ۶

 .(وا هب تبسن امش رظن) دینیب یم هنوگچ ار یرگید ۷
 .(امش هب تبسن وا رظن) دنیب یم هنوگچ ار امش وا.۸

 .دیدرک یبایزرا هنوگچ ار وا راب نیلوا ٩
 .تاقالم نیلوا رد ءامش زا وا یبایزرا ی هوحن .۰

 .امش هاګآدوخان یاه سرت و اه ینارگن .۱

 .وا هاگآدوخان یاه سرت و اه ینارگن ۲
 .امش یور یجراخ تاریثأت .۳

 .یرگید یور یجراخ تاریثأت ۴
 .طابت را نیا یلصا یوس و تمس ۵

۱۶۹ 



 تورات رد رش و ريف یاهورین ۱۷.

 یتراک ۱۵ ی هدرتسگ

 زا شور نیا رد .دراذگیم امش رایتخا رد تعرسب ار مزال تاعالطا شور نیا
 ی هوجن هب .ددرگیم هدافتسا رتشیب رگیدکی هب تبسن اه تراک طباور و بیکرت

 یرانک یاهیتراک اب ترواجم رد نآ یفنم ای تبثم تاریثأت و اه تراک یریگ رارق
 رب بوخ و هدومن طولخم رگیدکی اب ًالماک ار اه تراک هکنآ زا سپ .دییامن هجوت

 هپ کی ار اه تراک .هدش هداد ناشن لیذ رادومن رد هک یدادعا بیترت هب .دیدز

 تا _ 7
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 ای درف کی هب یهاگ تیعقوم نیا رد (هوابون یناب مکاح .مکاح ؛روالد) یتیصخس

 .دنک یم هراشا یضاقتم تیعضو رد مکاح ریثأت

 تیعضو عون هک دنتسه یدیلک یاه تراک تراک اب طابت را رد ۲و۲ یاه تراک

 .دنک یم حیرشت ار یضاقتم تّیصخش نآ

 رگنایامن الاب فیدر رد f A۸91۲ ياه تراک زین )زا گو ۵ یاه تراک

 لماک ار رگیدکی اهنآ دراد ناکما .دنتسه هدنیآ یارب قافتا (هوقلاب یورین)ود

 .دننک یم یرای یریگ میمصت تهیج رد ار یضاقتم۱۰۰۱۴ ۶ یاه تراک .دننک

 ار -ریدقت ای تشونرس - یضاقتم لرتنک قوفام یاهورین۷ ۱۱و۱۵ یاه تراک

 هنوگزردنا ی هبنج نیاربانب .دیامن قیبطت نآ اب ار دوخ دناوتیم هک دهدیم ناشن
 .دراد



 ۱۷۱ تورات رد رش و ریخ یاهوریل

 بسا لعن ی هدرتسک

 یتراک ۱۰

 هدنیآ تسیعقوم زین و هرظتنم رسیغ دراوم «ینونک تیعضو لماش شور نیا

 دیناوت یم دیهد خساپ هاتوک یلاوئس هب دیهاوخب هکیت روص رد .دشابیم یضاقتم
 زا کسی ره رد هک بسیترت نیا هب.دبیامن رصتخم تراک ۵ اب ار شور نیا

 .دینک هدافتسا تراک کی زا اهنت تراک ۲ یاج هب هناگجنپ یاهتیعقوم
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 سکعنم ار یضاقتم ینونک و یراج تیعضو لوا تراک ود :لوا و

 .دنزاسیم نایب ار وا یلعف یاه هتساوخ و اهوزرآ مّود تراک ود :مّود تیعقوم
 ددرگ یم رادیدپ یضاقتم یگدنز رد هک یتاریثأت موس تراک ود:مّوس تیعقوم

 ی هدنیآ رد هک تسا یزیچ نآ رگنایامن مراهچ تراک ود:مراهچ تیعقوم
 .دمآ دهاوخ شیپ یضاقتم کیدزن
 هام ۱۲ ات ۶ تدم یط هک تسا ینایرج رگنایامن رخآ تراک ود:مجنپ تیعقوم

 .داد دهاوخ خر هدنیآ



 تمرات رد رس و ریف یاهورین ۱۷۲

 یتراک ۵ شور

 هسیاقم و هرواتتتم

 دینک یم رسیبعت ار اه تراک وا یارب هک یبلطواد اب یضاقتم شور نیا رد
 .دسیامنیم زکرمتم دوخ رظن دروم عوضوم ای طابترا یور ار دوخ هجوت یگداسب
 .دینک یم باختنا تراک جنپ بیت رعب دوخ پچ تسد اب «ندز رب هلحرم زا سپ

 .دیهد یم رارق تسا هدش هداد ناشن ریز رد هک یمظن قباطم ار کی ره سپس
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 .تسا تیعضو اب قفاوم یورین ی هدنیامن :۱ تراک
 .تسا تیعضو اب فلاخم یورین ی هدنیامن : تراک

 .دهد خر یعیبط روطب ات تسا ردقم هک هچنآ ی هدنیامن :۳ تراک

 دناوت یم یضاقتم هدارا تحت هک تسا یراک ای ورین ی هدنیامن :۴ تراک

 طسوتب هک یمیمصت یانبم رب ۴ تراک نیاربانب .دراذگ ریثأت ریدقت رب
 .دشاب هرواشم نیا هجیتن دناوت یم .دوش یم ارجا یضاقتم

 رکذتم ۴ هناخ رد هک ار دوخ هدارا یضاقتم هکیت روص رد ؛راک هجیتن :۵ تراک

 .دساب (۲ هناخ رد) ریدقت یعیبط یورین میلست و ددنبن راکب تسا هدش

 یعون هب و دنتسه طابترا رد رگیدکی اب ۵و۲ یاه تراک .بیترت نیا هب
 و هدوب لقتسم ۴ تراک هکیلاح رد .دننک یم بیذکت ای دییأت ار رگیدکی

 .دراد یگتسب یضاقتم دوخ ی هدارا هب اهنت



 تاییکرت و اعباور

 تورات

 ازجم و یگنر یتراک ۸۰ هبعج کی اب هارمه

 یاهریجنز زا تیاکح کیره «یزمر ریواصت

 نهذ رد هک دراد ار یمدآ تایبرجت و تاعالطا

 ار یهاگآدوخان رد هتسب یاههچیرد زومآزار

 رد تاکاردا و یدوهش تایبرجت .دباییم ار هدشمگ یاههقلح و دیاشگیم

 هبرجت ینورد رون اب هک تسا یزیچ نامه تورات یهیبشت و یزمر ریواصت

 امش هب میالع و اهرادشه .دیامنیم اقلا جیردت هب ار دوخ تاریثأتو تسا هدش

 و دینک کرد نات تیعضو اب ار دوخ طابترا و تیلوئسم هک دنهدیم ناکما

 .دییامن هدهاشم یفرطیب اب ار رگید مدرم یاههزیگنا

 .دننکیم لقن ار دوخ تایاکح فلتخم یاهگنهرف و فلتخم دارفا اب اهتراک

 ارف ار تایاکح نیا فشک یگنوگچ هک دنکیم کمک امش هب ناکمالایتح باتک نیا

 نورق زا و دنوشیم لقن هک دنتسه ییاهناتساد عقاو رد اهتراک ریبعت .دیریگ

 تاهابتشا یتح و شیامزآ .تقاط «راکتشپ .دناهدنام یقاب ام یارب هتشذگ

 .دنشاب هار نیا رد ام ناراگزومآ نیرتهب دنناوتیم



 تورات

 2ور ةنیآ
 ازجم و یگنر یتراک ۸۰ هبعج کی اب هارمه

 یوس هب ار یرد هک تسیا هنيا تورات

 ام دیاش .دیاشگیم یهاگآدوخان یفخم یاههبنج

 یهاگآدوخان لماک دودح و تردق هب میناوتن زگره

 بک یاو دوتا امف یو فا شک( فا یاسر اس سیری ین

 رگنایامن اهتراک .تسا نآ دنمتردق یاهشور زا یکی تورات یاهتراک

 رهاظ ۀدهاشم یارب ام هک هنوگنامه .دنتسه ام یگدنز یلصا یاههنیمز

 یایاوز و تیعقاو اب ندشوربور تهج .مینکیم هدافتسا هنیآ زا دوخ

 رثؤم و هنادنمشوه یشور تورات یاهزمر زا یریگهرهب زین نورد

 .ددرگیم بوسحم

 یگداسب و دنتسه ام حور ریواصت زا یباتزاب تورات ریواصت

 حیضوت باتک نیا رد اهزمر زا کیره .دنهدیم هئارا ار تاراشا و اهدیلک

 ار دوخ یگدنز یرتشیب یهاگآ اب دزاسیم رداق ار ام هک دراد ینشور

 تداعس و تیقفوم بسک یارب تسیا هوقلاب یورین و مییامن یرپس

 .رتهدرتسک



 یاهتراک اب ییوگشیپ لماک یامنهار

 تورات ریاهناسفا

 تورات یگنر ترا مامضنای

 زا یکی دناوتیم یاهروطسا یاهدامن نیا اب ییانشآ

 هب نتفای تسد یارب یلمع یاهشور نیرتهدنزومآ

 یور هکیتروص رد .دشاب نورد میظع یورین زا یریگهرهب و نطاب ورملق

 .ددرگیم رارقرب اهزمر و زومآزار نیبام یناور و یحور یگنهامه یعون ,دوش

 زا یرادروضخرب و تانئاک مایپ زا یهاگآ باذج و فیطل طابترا نیا هرمث

 .دنراد رارق ام فارطا رد هک تسا ییاهورین

 باوخ کی هکیروطنامه میزومآیم ام تورات رتهدرتسگ و رت قیمع یریگارف رد

 اب اهزمر نیا .مییامن میهفت زین ار ریواصت نیا یاهمایپ .مینک ریبعت ار مهرد

 راس هب یلاعجنا رفق کن هک هم یس ار اتاق یا اسب ںک یک تیک یا راج

 REN میبامت فقشک ار یدیدج یاهورملق و هتخادنا ناهج



 ریبک یاهتراک اب ییوگشیپ

 تورات

 یمدآ نورد زمر فشک هنیمز رد هزات یشرگن

 شخبماهسلا و روّصم رازبا کی تروصب تورات

 رد ییاهمایپ ابار دوخ هنیرید یاهتمکح و اهزردنا

 ناگتفیش .دنکیم ءاقلا اهنآ هب نازومآزمر یهاگآدوخان ورملق زا صاخ طیارش

 و یرگنهدنیآ رد اهنت هن اهزادنامشچ هنوگ نیا زا هراومه تورات برغ و قرش

 .دناهتسج هرهب ینافرع «یبدا ,یرنه یاههنیمز رد هکلب یواکدوخ

 یوحن هب و تسا زیگناتفگش یراتشون تورات هک دوب دقتعم نیلبجودروک

 .دنادیم طبترم نآ هب ار یرشب یناگدنز ةهخرچ فلتخم لحارم و ناهج یمامت

 .تسا هک هدنامتک رینگ یادهمن نیا مسوصخ یک فتو فلس وچو ریز

 رارسا هک دنادیم ناتساب رصم زا هدنامزاب باتک اهنت ار تورات نیلبجودروک

 .تسا هدراذگ اج هب ناکلاس یارب ار یرشب حور


